
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás v tento adventní čas,
tentokrát z nemocničního lůžka, oslovil
a popřál Vám hezké vánoční svátky, ro-
dinnou pohodu, hodně pracovních ús-
pěchů a hlavně zdraví v novém roce
2004.
Současně chci poděkovat všem svým
spolupracovníkům, zastupitelům, za-
městnancům ÚMČ a v neposlední řadě
členům komisí a výborů za jejich celo-
roční iniciativní práci. Měli bychom se tě-
šit i z maličkostí, které se nám povedou.
Věřím, že mnozí z Vás si v tomto před-
vánočním shonu najdou chvilku volného
času vyslechnout si koncert pěveckého
sboru rodičů žáků ZUŠ a Českého klari-
netového kvarteta pořádaný naší měst-
skou částí v petrovickém kostele dne 
14. prosince od 19.00 hod. a potěšit se
společně s ostatními vánočními koleda-
mi pod vánočním stromem ve čtvrtek
18. prosince od 17.00 hodin se soubo-
rem Petrklíč.
S přáním mnoha dobrého

Otto Semecký
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XII. ČÍSLO 6 PROSINEC 2003 NEPRODEJNÉ

Vánoční strom Jakub IV.

Jak už bývá dobrým zvykem v tomto před-
vánočním čase, se začátkem adventu (tj.
čtyři neděle před Štědrým dnem, mimo
zvyků spojených s adventem), začaly rozsvě-
cet vánoční stromy na náměstích našich
měst. V Petrovicích je to již čtvrtý vánoční
strom, který jsme zde rozsvítili. Jakuba IV.
nám letos daroval pan Zdeněk Fridrich
z Wattovy ulice a patří mu za to náš dík. 

V pátek 28. listopadu 2003 jej za asisten-
ce Městské policie a dispečerů DP Auto-
busy hl. m. Prahy tradičně pokácel pan
Karel Rumplík a převoz na prostranství
před polygrafickou školou zajistila firma

KUGR, spol. s r.o. Tam byl tento nádher-
ný vánoční strom znovu postaven a firma
Eltodo pracně několik hodin Jakuba IV.
zdobila vánočními světly. 

Poté, co jsme strom rozsvítili a stovky svě-
tel zářily do celého okolí, se mnohým
z nás, především našim dětem, rozzářily
oči. Dovolím si tvrdit, že je nádherný. Ale
ouha, před půlnocí strom z poloviny 
zhasl. Nebyla to technická závada, ale ne-
nechavé ruce, které zničily to, co ruce ji-
ných tvořily za špatného počasí dlouhé ho-
diny. Přesto máme štěstí, bezpečnostní
kamery zachytily tyto nenechavce. Věříme
tomu, že se tato situace nebude již opa-
kovat a že rozzářený Jakub IV. bude zdobit
naši městskou část až do 6. ledna.2004.

Zdena Novotná
foto: Ing. Petr Říha

Třicet tři let stará douglaska tisolistá vypa-
dá, jako by vyrůstala ze zámkové dlažby
a byla již ozdobena rozzářenými světly.
Oboje je však pouze optický klam. Strom
drží jeřáb a kapky deště na objektivu fo-
toaparátu navozují vánoční atmosféru.

Třináct metrů dlouhý a dvě tuny těžký
strom je nakládán na návěs.

Vánoční strom zdobil sehraný tým pra-
covníků firmy Eltodo.

Přejeme Vám všem zdraví, štěstí, spokoje-
nost, klid a mír ve Vaší duši.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2004 Vám přejí

za městskou část Praha-Petrovice :

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.
starosta

JUDr. Olga Hromasová Roman Vojta
zástupce starosty zástupce starosty

Ing. František Kříž Ing. Petr Říha
radní radní

za Úřad městské části Praha-Petrovice :

Milada Vondráčková
tajemnice
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Svatý Mikuláš ani letos na děti z Petrovic nezapomněl. První zastavení měl v tělocvičně ZŠ Bellova už o dva dny dříve, a to ve středu 3.prosince. Tam spolu se svými
pomocníky anděly a čerty nadělil všem dětem ze 4 dárkových košů od MČ Praha-Petrovice, KPDM, Domu UM a ZŠ Bellova nejen bohatou nadílku, ale i pestrý pro-
gram plný zábavy a soutěží. Účast byla hojná, přes 100 dětí a několik desítek rodičů zcela zaplnily tělocvičnu. Vánoční koledy v podání dětského pěveckého sboru
Petrklíč nás příjemně svátečně naladily a připomněly nám, že vánoce už jsou za dveřmi.

Mikulášská besídka v Petrovicích

PPoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  vvššeemm,,  kkddoo  aakkccii  ppooddppoořřiillii  ččii  ppřřii  jjeejjíí  oorrggaanniizzaaccii  ppoommoohhllii::  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa  aa žžáákkůůmm  22..ssttuuppnněě,,  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee  aa KKoommiissyy  vvýýcchhoovvyy  aa vvzzdděělláávváánníí  RRMMČČ,,
KKPPDDMM  PPeettrroovviiccee,,  ttaanneeččnníímmuu  ooddddíílluu  CCaalliippssoo  aa DDoommuu  UUMM..  RRááddii  bbyycchhoomm  zzvvllááššttěě  ppoodděěkkoovvaallii  ppaanníí  řřeeddiitteellccee  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa  MMggrr..EE..HHrraaddsskkéé  zzaa  vvssttřřííccnnýý  ppřřííssttuupp  ppřřii  zzaappůůjjččoovváá--
nníí  pprroossttoorr  ii zzaa  jjeejjíí  aakkttiivvnníí  ppoommoocc  ppřřii  vvěěttššiinněě  mmiimmoošškkoollnníícchh  aakkccíí  pprroo  ppeettrroovviicckkéé  dděěttii  aa mmllááddeežž..

Za všechny zmíněné organizátory Vám přejeme bohatou nadílku pod stromečkem, mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2004 a těším se na shledanou při další po-
dobné akci v Petrovicích.

MMaarrttiinn  NNeeššppoorr,,  DDůůmm  UUMM
VVllaassttaa  KKřříížžoovváá,,  ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKPPDDMM

FFoottoo  aauuttoořřii  

Tanec byl ukončen příchodem Mikuláše a jeho družiny, 3 andělů a 5 čertů. Role těchto postav se ujal začínající dramatický kroužek Domu UM a připravil si krátkou
scénku ze „života“ Mikuláše. Pak si odvážnější děti troufly pohovořit s Mikulášem a koho čert neodnesl, byl odměněn bohatou nadílkou – sladkostmi, ovocem, oře-
chy a vánočními ozdobami. Během letošní Mikulášské nebyl v Petrovicích zaznamenán žádný odnesený zlobivý jedinec do pekla. Znamená to tedy, že: a) zde není zlo-
bivých dětí, b) Mikuláš a jeho parta jsou úplatní, c) zlobiví jedinci se dobře poschovávali. A proto můžeme tuto letošní Mikulášskou besídku prohlásit za úspěšnou.

Konferenciér p.Roman Urbanec (v civilu ředitel Domu UM, Praha 10) pak uvedl stylové soutěže pro děti – běh za anděly, čertovskou honičku, bruslařské závody, an-
dělskou poštu. Zájem dětí byl tak veliký, že se soutěže vícekrát opakovaly a nakonec nezbyl čas na tu nejčertovatější: čertovskou zahrádku. V první polovině akce při-
šel i kouzelník, žák 9.třídy ZŠ Bellova Vojtěch Šika a předvedl své čáry, později i máry a nakonec i fuk. Velký úspěch měla i ukázka country tance pod vedením 
Ondřeje Vohnického z tanečního oddílu Calipso, při kterém všichni přítomní vyskočili ze žíněnek a příjemně si protáhli kostru.



www.prahapetrovice.cz ■ 3 ■

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

2299..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2233..1100..22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci Dany Chejnové – finanční poradkyně z Komerční

banky o možnostech uložení finančních prostředků MČ,
• informaci starosty o přípravě oslav 85. výročí vzniku samo-

statného československého státu v MČ Praha-Petrovice,
které proběhnou dne 27.10.2003 v odpoledních hodinách,

• informaci Mgr. Blažka (MHMP) a nemá námitky k dílčímu
zrušení části ÚP sídelního útvaru v lokalitě Praha-Radotín,

• informaci starosty o pracovním setkání starostů dne
29.10.2003 v Běchovicích,

• dopisy Ing. Vrbaty a paní Čížkovské, týkajících se plánované
výstavby polyfunkčního domu v Edisonově ulici,

• informaci starosty, že naše žádost o instalaci monitorovací-
ho bezpečnostního systému bude Městskou policí postou-
pena ke schválení ZHMP.

UUlloožžiillaa::
• starostovi zaslat odboru dopravy ÚMČ Praha 15 požadavek

občanů :
- zrušit autobusovou zastávku pro BUS 154 Sídliště Petrovi-
ce na komunikaci Novopetrovická ve směru na Skalku;
- nahradit ji ve stávající zastávce Sídliště Petrovice na ko-
munikaci Archimedova společně i pro BUS 271, 183, 111;
- v ranní špičce (7.00 – 8.00 hod.) zkrátit intervaly autobu-
su č. 271, nebo prodloužit trasu autobusu č. 183 až do sta-
nice Háje.

PPoovvěěřřiillaa::
• starostu zpracovat informaci o poskytnuté půjčce 

20.000.000,- Kč z FOMBF a ukládá tajemnici zajistit její
zveřejnění ve vývěsních skříňkách, na webových stránkách
MČ a v Petrovickém zpravodaji v průběhu prosince.

SScchhvváálliillaa::
• předložené vyúčtování zájezdu seniorů do Nového Města

nad Metují a Kuksu.
• schvaluje návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva MČ

Praha-Petrovice dne 6. listopadu 2003 :
- Zahájení
- Volba pracovních orgánů zasedání
- Kontrola zápisu a usnesení V. řádného a 1. mimořádného
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
- Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-
Petrovice
- Plnění rozpočtu MČ roku 2003 k 30.6.2003 včetně zápisu
Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
- Změna rozpočtu MČ na rok 2003
- Informace o přípravě rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok
2004
- Informace o průběhu rekonstrukce kuchyně a jídelny 
ZŠ Bellova
- Žádost o koupi pozemku (kat.č. 202/15, 203/31)
- Prodej pozemku – žádost Bytového družstva Dva vchody
- Zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Petro-
vice
- Připomínky a náměty zastupitelů a občanů

• konání kulturních akcí podle návrhu Kulturní komise. Schva-
luje současně rozpočet jednotlivých akcí,

• záměr pronájmu místností bývalé jídelny v poliklinice Oh-
mova 271 pro účely zřízení klubu mládeže Domu UM, Pra-
ha 10.

NNeemměěllaa  ppřřiippoommíínneekk::
• k návrhu novel vyhlášek hl.m.Prahy, a to :

- místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
- místním poplatku ze vstupného,
- místním poplatku z ubytovací kapacity,
- místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s pronájmem části ulice Dieselova podle žádosti pana So-

botky – Dieselova 348, Praha 10 – Petrovice,
• s žádostí pana Milana Krutského o pronájem parc.č. 432/10

v k.ú. Petrovice za účelem zřízení hlídaného parkoviště,
• s návrhem využití objektu bývalé vrátnice před budovou

č.p. 254 Morseova ul. v Praze 10 – Petrovicích podle před-
ložené studie PSK Tuzar, s.r.o. Rovněž nesouhlasí s vyme-
zením parkovacího místa pro jedno vozidlo pro tento ob-
jekt.

3300..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  55..1111..22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• žádost občanského sdružení OPTIM-EKO o finanční příspě-

vek z rozpočtu MČ v roce 2004,
• žádost Bytového družstva DOHODA o pomoc při řešení pře-

plňování kontejnerů odpadky a ukládá starostovi a ÚMČ
odpovědět družstvu na dopis a vyzvat obyvatele rodinných
domů k nápravě,

• podpisovou akci občanů, týkající se nesouhlasu s výstavbou
polyfunkčního objektu Edisonova 51,

• nabídku pronájmu lékárny v poliklinice Ohmova 271 spo-
lečnosti MEDICAMENTUM s r.o.,

• zápis bytové a sociální komise ze dne 21.10.2003,
• na rozpočet MČ v roce 2004, a to ZŠ Bellova, ZŠ Edisonova,

MŠ Jakobiho, TJ Sokol Petrovice I., Skupina Myšáci –
ALKAZAR,

• záznam z jednání o návrhu dotačního vztahu hl.m.Prahy
k MČ Praha-Petrovice na rok 2004 ze dne 17.10.2003 u ná-
městka primátora Ing. Paroubka, které se zúčastnil starosta
p. Doc.PhDr.O.Semecký, CSc.,

• návrh rozpočtu kapitálových výdajů hl.m.Prahy – požadav-
ky MČ Praha-Petrovice na rok 2004 v celkové výši
27.035.000,- Kč,

• dopis starosty MČ Praha-Křeslice Ing. Antonína Zápotocké-
ho primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Pavlu Bémovi, týkající se
území v údolích Botiče a Pitkovického potoka, které jsou
součástí chráněného území přírodního parku,

• žádost radní hl. m. Prahy Mgr. Hany Halové o vyplnění an-
kety s názvem „Návrh na zlepšení stavu v sociálních služ-
bách na území hl.m.Prahy“ a pověřuje jejím zpracováním
komisi bytovou a sociální,

• informaci ředitelky MŠ Jakobiho o čerpání finančních pro-
středků z rezervního fondu na zakoupení koberců v hodno-
tě cca 120.000,- Kč a o čerpání finančních prostředků z fon-
du odměn,

• vyjádření ředitelky ZŠ Bellova Mgr. Evy Hradské, že do Ce-
loměstského programu podpory sportu a tělovýchovy se
hodlá škola zapojit nejdříve v roce 2005 – 2006, a proto žá-
dá o odklad podání žádosti o grant MHMP,

• objednávku znaleckého posudku na objekt čp. 311 (bývalé
prodejny Včela) v k.ú. Petrovice, a to k současnému stavu,

SScchhvváálliillaa::
• urychlené provedení opravy a zateplení střechy objektu

Morseova 251 – 253 v Praze 10 – Petrovicích na základě
odborného posudku ze dne 21.10.2003,

• poskytnutí finančního příspěvku Muzeu dětské kresby ve
výši 3.000,- Kč. Schvaluje rozpočtovou úpravu ponížení ka-
pitoly 3319/5169 o 3.000,- Kč a povýšení kapitoly
6409/5222 o 3.000,- Kč,

• poskytnutí finančního daru TJ Sokol Petrovice k 85. výročí
založení, a to ve výši 5.000,- Kč. Schvaluje rozpočtovou
úpravu ponížení kapitoly 3319/5169 o 5.000,- Kč a povýše-
ní kapitoly 6409/5222 o 5.000,- Kč,

• s 10ti procentní slevou z výše nájemného paní Vondrašové,
Morseova 252, Praha 10 – Petrovice, a to od 1. 11. 2003 do
doby odstranění všech závad,

• termíny konání akcí pořádaných kulturní komisí,

SSoouuhhllaassiillaa::
• s navrženým řešením penále opožděných plateb Bytového

družstva Morseova 242-244,
• s odprodejem 35 ks židlí z majetku MČ navržených k likvi-

daci Tělovýchovné jednotě Sokol Petrovice I. za cenu 5,-
Kč/ks. Rada MČ ukládá tajemnici připravit kupní smlouvu.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s žádostí občanského sdružení OPTIM-EKO o převod částky

100.000,- Kč na účet sdružení, protože uvedená částka by-

la rozpočtována v roce 2003 na zpracování studie širších
dopravních vztahů a dále proto, že zahloubení Novopetro-
vické ulice nebylo Zastupitelstvem MČ Praha-Petrovice
schváleno.

VVII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ
ddnnee  66..  lliissttooppaadduu  22000033

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o přípravě rozpočtu na rok 2004,
• informaci zástupkyně starosty JUDr. Hromasové o rekon-

strukci školní kuchyně a jídelny ZŠ Bellova,
• zápis Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice ze dne

17.9.2003.

SSttááhhlloo::
• z programu bod Prodej pozemků parc. č. 424/7 a 428/8

v k.ú. Petrovice a ukládá ÚMČ doplnit všechny potřebné
materiály do dalšího řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovi-
ce.

SScchhvváálliilloo::
• odklad projednávání návrhu změny Jednacího řádu ZMČ

Praha-Petrovice na termín 11.12.2003 – VII. řádné zasedá-
ní ZMČ Praha-Petrovice,

• dokument Plnění rozpočtu městské části Praha-Petrovice
na rok 2003 k 30.6.2003,

• rozpočtovou změnu – navýšení rozpočtu MČ Praha-Petrovi-
ce na rok 2003 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
205.800,- Kč na pokrytí výdajů v souvislosti s údržbou ze-
leně,

• neprodlené provedení opravy a zateplení střechy objektu
Morseova 251 – 253 v Praze 10 – Petrovicích ve výši maxi-
málně 1.200.000,- Kč včetně DPH s tím, že platba bude pro-
vedena z hospodářské činnosti.

NNeesscchhvváálliilloo::
• protinávrh PaedDr. Picky – neprojednávat plnění rozpočtu,
• prodej části pozemku parc. č. 202/2 v k.ú. Petrovice panu

Emilu Šebelovi,
• protinávrh PaedDr. Picky – snížit maximální částku opravy

střechy o 100.000,- Kč, tedy na 1.100.000,- Kč.
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31.3, 31.5.,31.8.,15.10 a 2.12. • Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo Morseova 251, 109 00 Praha
10 • IČO 231363 • Redakce: Ing.Petr Říha, tel. 724 248 445 • e-mail: riha@prahapetrovice, příjem inzerce: Úřad
MČ Praha-Petrovice, tel. 274 860 731 • email:vondrackova@prahapetrovice.cz • Registrováno ministerstvem
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Pokud Vás bolí koleno, kyčel či loket v mládí, je to způ-
sobeno zpravidla tím, že jste se uhodili při sportu. Pokud
bolesti ucítíte ve středním věku, přemýšlíte, který ze
sportů jste přehnali či jakou fyzickou námahu máte za
sebou. Kolem padesátého roku věku je vzhledem 
k „opotřebení organizmu“ možno přiklonit se k názoru,
že se k nám dostavila artróza. V prvé řadě ale vždy vy-
hledejte odborníka – lékaře ortopeda, k vyloučení jiných
důvodů bolesti - a ten vám poradí i ve směru prevence.

CCoo  ttoo  vvllaassttnněě  jjee  ttaakkoovváá  aarrttrróózzaa,,  ppřřííppaaddnněě  oosstteeooaarrttrróózzaa??

Artróza je nejčastějším onemocněním pohybového apa-
rátu, kterému se lidově říká často revma. Výskyt one-
mocnění stoupá s věkem, nejčastěji se vyskytuje u lidí
nad 60 let. Patří mezi revmatická onemocnění a je cha-
rakterizováno určitým stupněm degenerace kloubní
chrupavky, ale postihuje také další tkáně. Tyto změny ve
stavbě chrupavky se při současném stupni lékařské vě-
dy dosud jeví jako nevratné. Nejčastějším příznakem to-
hoto stavu je bolest - ať už námahová nebo klidová.
S bolestí je následně spojeno omezení hybnosti daného
kloubu. Při zhoršení stavu může být kloub i oteklý (zá-
nět kloubu). Nejvíce bývají postiženy tzv. váhonosné
klouby, zejména kolena a kyčle.

Jde o jedno z nejběžnějších onemocnění kloubů, vysky-
tující se od nepaměti v životě i literatuře. Nevyhnula se
ani takovým velikánům, jako byl prezident Masaryk,
babička Boženy Němcové či dobrý voják Švejk. K po-
stupné degeneraci chrupavčitých ploch kloubů dochází
již od dětství. Tato mikrotraumata v chrupavce, která
zaviňují zhoršování její kvality, jsou způsobována ze-
jména zvýšenou námahou při sportu nebo jiném ex-
trémním pohybu - jakým je kupříkladu tanec, ale na
druhé straně i dlouhodobým stáním. Chrupavka ztrácí
elasticitu a přestává plnit funkci pružného chrániče
před otřesy vznikajícími činností pracovní či sportovní.
Postupem času se chrupavka stává tenčí a dochází
k oslabení její pružnosti do takové míry, že už nedoká-
že splňovat nároky na ni kladené. Původně hladký po-
vrch chrupavky se stává drsným, čímž klesá jeho schop-
nost snižovat tření při pohybu kloubu. Následkem
přetížení kloubu a nedostatečného tlumení nárazů kost
pod chrupavkou částečně popraská a vznikají tzv.
mikrofraktury. Protože v kloubní chrupavce nejsou ner-
vy a její zánik probíhá nejprve bez zánětu, vznik artró-
zy je delší dobu nepozorovatelný. Bolesti začínají až
v poměrně pokročilém stadiu nemoci, při vznikajících
zánětech kloubního pouzdra.

Artritické problémy mají souvislost s činností ledvin,
zvláště při vylučování kyseliny močové z organismu. Na
tvorbě kyseliny močové se nepříznivě podílí řada fakto-
rů, spojených s výživou a stravovacími návyky. Zánětli-
vé procesy se koncentrují do kloubů, ale i do měkkých
částí těla, jako dnové bolesti. Sůl kuchyňská na sebe
váže tekutiny, tím se podílí na zadržování kyseliny mo-
čové.

Nemalou část negativního dopadu na klouby dolních
končetin tvoří i nadměrná váha. Pokud se k těmto fak-
torům přidá i neodpovídající výživa – s nedostatkem mi-
nerálů, stopových prvků a antioxidantů, přidá se k art-
róze ještě řídnutí kostí – osteoporóza. Kombinace
artrózy a osteoporózy je důsledkem způsobu života na-
ší hektické doby.

MMůůžžeemmee  ssii  ppoommooccii??

PPrrvvnníímm  kkrrookkeemm je podstatné omezení až vyloučení alko-
holu ( včetně piva ), masitých a hlavně uzených výrob-
ků, mléka, mléčných výrobků a soli. Radikálním způso-
bem bychom měli omezit kávu a černý čaj, kakao
a čokoládu. Z mléčných potravin je možno konzumovat
ty, které mají kyselinu mléčnou ve formě L+ (kvašené).
Naopak ve větší míře konzumujeme luštěniny pro dopl-
nění minerálů a nezapomínáme ani na zeleninu a ovo-
ce. Některé druhy zeleniny mají dokonce i léčebný úči-
nek - mrkev, okurka, celer, zelí, cuketa, brokolice,
červená řepa, petržel a nať petržele kadeřavé.
Pokud tímto způsobem zredukujeme svůj jídelníček, zá-
hy se dostaví i ddrruuhhýý  kkrrookk nutný pro boj s artrózou – re-
dukce váhy. TTřřeettíímm  kkrrookkeemm je nutnost stále se věnovat
přiměřenému způsobu a množství pohybu. Omezte však
delší chůze po dlažbě, raději jezděte na kole.
ČČttvvrrttýý  kkrrookk zřejmě povede k výběru některého z vyvinu-
tých preparátů proti artróze.

U nás na trhu se momentálně nabízí hned několik vý-
robků proti bolestem, zánětům kloubů a artróze s osteo-
porózou, které můžete užívat jako „prevenci“ zhoršené
funkce, snížení bolesti a zastavení omezování pohybu.
Složením jsou si všechny podobné a obsahují zejména
glukosamin, který se podílí na udržování funkce a ob-
novování chrupavek, šlach a nehtů. Zlepšuje také fun-
kci lymfatického systému. Stimuluje tvorbu glukosami-
noglukanů a proteoglukanů, dvou stavebních prvků
chrupavky.

AArrtthhrroossttoopp  aa GGeellaacchhiioo  2299.. Oba přípravky vycházejí ze
snahy ovlivnit pozitivně metabolismus a vstřebávání mi-
nerálů a částečně nahradit to, co onemocnění ubírá na
funkci těla, tj. výkonnost.
GGSS  --  CCoonnddrroo  440000.. Obsahuje glukosaminsulfát 400 mg,
želatinu, vápník, fosfor a hořčík. Snižuje bolestivost
kloubů a spotřebu analgetik, je vhodný při prevenci
a léčbě artrózy a osteoporózy.
GGeellaaddrriinnkk  FFOORRTTEE obsahuje glukosaminsulfát 1500 mg,
MSM 600 mg ( látka dodávající organicky vázanou síru
pro kvalitní výstavbu kloubního kolagenu ), kolagenní
peptidy GELITA 3300 mg ( vyživují buňky a zvyšují syn-
tézu kloubního kolagenu o 100 %; ten je základní hmo-
tou pro zajištění pevnosti kloubních chrupavek, kostí
a vazů ), chondroitinsulfát 800 mg ( podporuje tvorbu
chrupavky ) a extrakt Boswellia Serrata 100 mg ( půso-
bí protizánětlivě v kloubních tkáních ).

PPrrooeennzzii  --  MMSSMM  ss GGlluukkoossaammiinn  ssuullffáátteemm.. Obsahuje gluko-
saminsulfát 1500 mg, MSM 1000 mg, olej z brutnáku
lékařského. Alternativa ke klasické léčbě osteoartrózy,
má přímý účinek na zmírnění bolesti a proti zánětu, ta-
ké má detoxikační působení.
NNeewwaayyss  --  GGlluuccoossaammiinnee.. Obsahuje glukosamin hydro-
chlorid 500 mg, Vilca cora 100 mg. Ve spojení s Vilca co-
rou také zvyšuje imunitní reakce, protože má kromě
protizánětlivého účinku také účinek antibakteriální, an-
tivirový, protinádorový a antioxidanční a zlepšuje stav
lymfatického systému. Vilca cora, známá také pod ná-
zvem Uňa de Gato nebo Cat´s Claw ( kočičí dráp ) je pe-
ruánská liána Uncaria tomentosa a je pokládána za
„zázračnou“ bylinu, která je již po staletí úspěšně pou-
žívána místními šamany k léčení mnoha chorob a nedu-
hů. V poslední době se stala předmětem výzkumu mno-
ha světových lékařských kapacit a zcela zřejmě má
velkou budoucnost.
PPuurruuss  MMeeddaa  --  GGlluukkoossaammiinn  pplluuss  aa CChhoonnddrrooiittiinn  kkoommpplleexx..
Přípravky jsou obohaceny Grape seed extraktem ze zr-
nek vinných hroznů, který má silné antioxidační účinky,
a pylem perga, což je fermentovaný lehce stravitelný
květní pyl, který obsahuje enzymatické biokatalyzátory
látkové přeměny. Oba prostředky je doporučováno brát
společně a jsou určeny pro řešení problémů páteře
a kloubů se záněty a degenerativními změnami.
V poslední době se i na náš trh dostal švýcarský přípra-
vek CCoonnddrroossuullff (účinná látka: chondroitinsulfát), který
příznivě ovlivňuje artritický proces hned několika způ-
soby. Tlumí procesy, které poškozují a degenerují chru-
pavku. Lék má zároveň protizánětlivý efekt, podporuje
tvorbu základní chrupavkové hmoty a zvyšuje její pruž-
nost. Jeho dlouhodobé užívání není provázeno vznikem
nežádoucích vedlejších účinků.

Pokud těmto prostředkům nedůvěřujete, můžete se
uchýlit k osvědčeným receptům našich babiček :
ČČaajj  II:: medvědice 13 dílů, meduňka 9 dílů, kořen pam-
pelišky 9 dílů, petrželová nať 11 dílů, dubová kůra.
Půl čajové lžičky dubové kůry vařit cca 20 minut ve 0,3 l
vody, tímto odvarem přelít jednu čajovou lžičku směsi
bylin a nechat 10 minut vyluhovat. Užívat 3 šálky den-
ně po dobu 14 dnů v měsíci, 4x do roka.
ČČaajj  IIII..:: bez černý a černý rybíz - list - po 1 dílu, nálev pít
průběžně.
ŽŽeellaattiinnaa  ppoottrraavviinnáářřsskkáá:: 5 gr denně po dobu 1 měsíce.
SSíírraa (jemně mletá lékárenská): ráno rozprášit síru do po-
nožek, v tom chodit celý den, večer nohy umýt mýdlem
a ošetřit mastným krémem, po dobu 3 měsíců.

Pokud si nestačíte nasušit bylinky do operace, kdy vám
moderní medicína vymění klouby, které již nelze zachrá-
nit, určitě stojí za to začít hned, jak přijdeme domů.
Kloubů, na které číhá zákeřná dvojice artróza s osteo-
porózou máte jistě habaděj. Podívejte se také na foto-
grafie svých předků či se začtěte do rodinných kronik,
abyste věděli, zda vám stačí jen něco málo vylepšit, ne-
bo hrozí vozíček. Dědičnost je totiž jedním z neopome-
nutelných faktorů, které na toto onemocnění působí.

Ani lidé po padesátce se však nesmí dát. Život nekončí,
klouby jsou od toho, aby se hýbaly a my proto, abychom
jich využívali v plném rozsahu co nejdéle.

MMUUDDrr.. HHaarrttlloovváá  NNaaďďaa
PPoorraaddeennsskkéé  cceennttrruumm,,  VViinnoohhrraaddsskkáá  9900,,  PPrraahhaa  33

wwwwww..ppoorraaddnnaa..cczz

Bolí mě klouby – a co s tím.

ZDRAVÍ

NNeejjvvííccee  jjssoouu  aarrttrróózzoouu  oohhrroožžeennyy  kklloouubbyy  ddlloouuhhooddoobbýýcchh
aakkttiivvnníícchh  ssppoorrttoovvccůů..  JJeejjiicchh  ppoošškkoozzeenníí  mmůůžžee  bbýýtt  jjiižž  nnee--
vvrraattnnéé  aa  vvyyžžaadduujjee  ooppeerraaččnníí  zzáákkrrookk..

ffoottoo::  IInngg..  PPeettrr  ŘŘííhhaa
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KULTURASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SENIOŘI JUBILANTI
Setkání seniorů – jubilantů narozených ve IV. čtvrtletí se uskuteční
17. prosince 2003 v suterénních prostorách polikliniky (bývalá jídel-
na). Svoji účast, prosím, potvrďte p.Riedlové na Úřadu městské části.

OBČÁNCI
Ve středu 26. listopadu jsme v Petrovicích oficiálně přivítali 29 no-
vých občánků (14 holčiček a 15 chlapečků). Za MČ Praha - Petrovi-
ce tyto radosti přivítala zástupkyně starosty JUDr. Olga Hromasová.
Takže ještě jednou – VÍTÁME VÁS MEZI NÁMI.

Zdena Novotná
předsedkyně Komise sociální a bytové

PODĚKOVÁNÍ ZA HUDEBNÍ 
POŘADY V PETROVICÍCH 

19. listopadu 2003 jsme měli možnost poslouchat nádhernou
hudbu Dariuse Milhauda, Bohuslava Martinů, W. A. Mozarta
a dalších mistrů v podání
Tria Aloe ve složení Vladi-
slav Borovka – hoboj, Jan
Brabec – klarinet a Tomáš
Františ – fagot. Koncert se
konal v kostele sv. Jakuba
Staršího v Petrovicích. Ob-
klopeni jásavými i tklivými
tóny dechových nástrojů
jsme my posluchači strávili
v zasnění hodinu a půl.Hudba doznívala v uších, v hlavě a věřím
i v srdci nás všech ještě po cestě z kostela, možná i déle. Hudeb-
ní zážitek nám tak dopomohl i k chvilkovému úniku z běžného
světa, běžné každodenní reality. Poděkování patří nejen uměl-
cům, hudebníkům z Tria Aloe, ale i panu faráři kostela v Petrovi-
cích, který se významně podílel na přípravě a organizaci celé ak-
ce, vedení Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí, Praha 10
– Hostivař, pedagogům ZŠ Edisonova a zejména představitelům
městské části Praha – Petrovice.

V tomtéž týdnu v sobotu
22. listopadu odpoledne
za přispění vedení Střední
polygrafické školy probě-
hla hudební a společenská
akce ve veselejším, „roz-

pustilejším“ duchu s lido-
vými a staropražskými pís-
ničkami, v sále uvedené
střední školy, „Když v Praze
bejvalo blaze“.
Poděkování zde
náleží představi-
telům naší
městské části
Praha – Petrovi-
ce a všem ná-
vštěvníkům, po-
sluchačům,
kteří vytvořili
úžasnou, poho-
dovou atmosfé-
ru. Těšíme se
a dovolujeme si
tímto pozvat na
další - prosinco-
vé koncerty.

Mgr. Petr
Zeman

předseda
Kulturní 
komise

Tichá noc
Zdena Bakšů

Sněží a sníh u nohou ti leží.

Tisknem se k sobě - nevzlétnem.

Tady je konec světa

a ticho jako na začátku.

Za námi už jen brána nebeská.

Na nebi zjeví se náhle kometa,

ta hvězda zářivá a plná jasu.

Svatá noc přichází, vločkami rozzáří

ten večer sváteční – co je to zrození!

Láska a napětí, co bude v zápětí!

Štěstí a naděje ovládne duši.

Tichá noc – svatá noc, je to čas zrození

nového života – božského stvoření.

Pozvánka na zpívání pod vánočním stromem

Zveme všechny petrovické občany na tradiční

setkání pod vánočním stromem,

které se uskuteční 18. prosince od 17.00 hodin.

Přij�te si zazpívat staré české koledy s dětským pěveckým
sborem PETRKLÍČ.
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ŠKOLY

Je začátek pro-
since, nově pří-
chozí děti si již
dávno zvykly
na nové pro-
středí v mateř-
ské škole, na
paní učitelky,

které se o ně pečlivě starají a dovedou děti zís-
kat pro nejrůznější činnosti. Potvrzuje se,
že pobyt dětí v mateřské škole je tím nejlepším
doplňkem rodičovské výchovy, mimo jiné pro-
to, že mateřská škola dává dětem mnoho no-
vých možností. Děti mohou již v tak útlém vě-
ku navštěvovat hudební výchovu, keramický
kroužek, výuku anglického jazyka i plavání. 
Tento podzim a nastávající zima byly a ještě
budou pro děti naší mateřské školy bohaté na
zážitky. Nedávno nás navštívila jednotka Zá-
chranného hasičského sboru z Prahy 11. Hasi-
či předvedli dětem veškerou hasicí techniku,
děti si vyzkoušely nejenom držení hadic, ale
i výstup a jízdu na zvedací plošině. 
V listopadu u nás též byla sympatická policist-
ka (Policie ČR), která dětem vysvětlovala, jak
se mají správně chovat na ulici, jak správně

přecházet a bezpečně jezdit na kole. Nechy-
běla ani protidrogová prevence.
Pro naše nejstarší děti, které půjdou již v led-
nu 2004 k zápisu do základní školy, připravila
ZŠ Edisonova divadelní představení a ZŠ Bello-
va den otevřených dveří. Bylo to velice příjem-
né setkání, kde děti poprvé poznaly prostředí
obou základních škol.

Novinkou v naší MŠ Jakobiho je, že se nejstarší
děti seznamují s počítačem. Možnost využívání
počítače v mateřské škole vnímáme jako alter-
nativní doplňkovou metodu, kdy děti pomocí
programu „Těšíme se do školy“si osvojují hra-
vou formou základy komunikace s počítačem.
Je už tradicí, že od září až do prosince zveme
pravidelně do MŠ různé divadelní soubory.

A co ještě čeká děti do konce roku v mateřské
škole Jakobiho?
• Mikulášská nadílka
• Divadlo „O víle Zlomyslíně,která ukradla

vánoční hvězdu“
• Vánoční koncert pro děti a jejich rodiče
• Vánoční besídka a nadílka

Děti z mateřské školy Jakobiho se již moc těší
na Vánoce a chtějí i Vám všem popřát

VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY.

K přání dětí se připojuje kolektiv MŠ
a ředitelka Jana Beránková

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKOBIHO

VÁNOČNÍ DÁRKY DO AFRIKY
Adoptovaný Samuel Mutuka je z Afriky, od dětí z naší školy dostane nejen dárky a školní potřeby, z nichž některé jsou vidět na fotogra-
fiích, ale dostane zejména finanční prostředky na pokračování ve školní docházce, kterou započal díky našemu prvému finančnímu 
příspěvku v loňském školním roce. Je mu 16 let a ve škole se zatím učí dobře. Adoptivní rodiče – žáci naší školy – jeho vyučovací výsledky
pečlivě sledují a kontrolují.

Jaroslava Haškovcová 
tř. učitelka 5. třídy ZŠ Edisonova

Blíží se konec roku, a tak bude pomalu kon-
čit první ročník soutěže, ve které by se měly
děti za pomoci svých rodičů a prarodičů vět-
ší měrou seznámit s historií městské části,
ve které žijí. Zároveň tyto informace zpří-
stupní i těm, kteří v Petrovicích nebydlí tak
dlouho. Dnes bych vás rád seznámil s první
ukázkou z práce žáka 3. třídy ZŠ Edisonova
Václava Říhy:

Již pradědeček V.Kočí byl rodákem Pet-
rovic. V roce 1923 zakládal organizaci
SOKOL. Ve třicátých letech minulého
století prababička L.Kočová vlastnila
obchod s koloniálním zbožím.

Ing.Petr Říha
předseda Komise pro informace 

a zpravodaj

SOUTĚŽ „O CENU PETROVICKÉHO KRONIKÁŘE“

Dárky pro adoptivního syna žáků ZŠ Ediso-
nova.

Dnešní podoba domu se proti té původní
příliš nezměnila – jen krámky zmizely.

Dům Kočových byl tehdy poslední dům
v současné Edisonově ulici. Tenkrát stál té-
měř na samotě po levé straně při silnici na
Horní Měcholupy. Z nápisů nad obchody lze
vyčíst, že v domě byly obchody dva –
OBCHOD SMÍŠENÝ Ludmila Kočová
a PRODEJ TABÁKU František Kočí. Nemýlí se

tedy náš malý kronikář ve jméně svého pra-
dědečka?
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Den otevřených dveří v ZŠ Bellova

27.11.2003 proběhl na Základní škole
Bellova „Den otevřených dveří“. Žáci se
svými učiteli připravili pro návštěvníky
a hosty bohatý program. Každý návštěvník
si mohl prohlédnout všechny prostory školy
a účastnit se i různých doprovodných akcí.
Prvotní informaci o škole a připraveném
programu podávali žáci IX. A v „infocen-
tru“ přímo ve vstupní hale školy, kde byla
zároveň instalována výstava výtvarných pra-
cí žáků na téma „Biblické příběhy“. 

Dopoledne mohli návštěvníci zavítat do
všech tříd a účastnit se s žáky vyučování; ro-
diče tak mohli vidět své děti i jejich učitele
přímo v akci. Pro budoucí prvňáčky a děti
z mateřských školek si na dopolední návště-
vu žáci připravili různé drobné hádanky
a hlavolamy, závody autíček a jednoduché
počítačové hry. 

Žáci III. B se svou třídní učitelkou nacvičili
pohádku Čert a Káča; tu předváděli v hale
školy několikrát během dne. 
Celou školou se linula vůně čerstvě peče-
ných perníčků žáků V. B. Ti pracovali dopo-
ledne v žákovské kuchyňce a své výtvory
pak předali do prodejního stánku školy
k ostatním výrobkům našich žáků, které
jsme nabízeli návštěvníkům k prodeji.

Odpolední prohlídka školy byla ve znamení
pracovních dílen. Návštěvníci se mohli sa-
mozřejmě zapojit do dění v jednotlivých díl-
nách; dospělí si tak mohli připomenout at-
mosféru školních let, tentokrát ale byli
učiteli naši žáci, kteří v jednotlivých dílnách
působili. Mohli jste si tak zopakovat země-
pis, matematiku, přírodopis i fyziku. Ve vý-
tvarné dílně jste si zase mohli vyrobit a od-
nést domů drobný dáreček z korálků
a barevných drátků.
Ani tělocvičny nezahálely. Ve velké tělocvič-
ně probíhal turnaj v malé kopané, kterého
ze účastnila chlapecká družstva tříd II. stup-
ně. Zvítězili hoši z IX. A. V malé tělocvičně si
naopak mohli zacvičit nejen žáci naší školy,
ale i každý, kdo měl zájem, na ukázkové ho-
dině aerobiku. 
V knihovně školy se mohli všichni příchozí
potěšit písničkami, které si žáci v akci „Zpí-
váme pro radost“ nacvičili. 

Věříme, že se nám den vydařil a že všem,
kteří přišli, se líbil alespoň tak jako našim
žákům.

Zároveň zveme všechny, kteří tento
den propásli a chtěli by se do naší ško-
ly podívat, přijďte kdykoliv. Škola je
pro návštěvy otevřena každý den, stačí
jen, když se ohlásíte na vrátnici školy
nebo přímo v ředitelně.

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy 
foto: Ing. Petr Říha

Přestože byla Káča droboučká, čert se
s ní dost nadřel

Velkému zájmu se těšil i skládací model
člověka.

Základní škola Bellova 351
Praha - Petrovice

Zápis žáků do 1. třídy
pro školní rok 2004/2005 se koná

15. a 16. 1. 2004
v době od 14 do 18 hodin

V případě nutnosti je možné si telefonicky sjednat
jiný termín.

K zápisu je nutné mít rodný list dítěte 
a Váš občanský průkaz.

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská
telefon: 274 860 321; 274 861 548



www.prahapetrovice.cz■ 8 ■

AKTUALITY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení petrovičtí občané, 
blíží se konec letošního roku, který byl rovněž první
m rokem působení nově zvoleného zastupitelstva
a rady naší městské části, a tak bychom Vám rádi
předložili stručnou bilanci toho, co se podařilo zre-
alizovat v oblasti výstavby.
První akcí, o které jsme Vás již informovali, bylo vy-
budování nové učebny v Základní škole Ediso-
nova ve starých Petrovicích. Tyto úpravy nebyly pů-
vodně v plánu stavebních akcí na tento rok. Museli
jsme však ve velmi krátkém čase zareagovat na sku-
tečnost, že se do 1. třídy této základní školy zapsa-
lo tolik dětí, že bude nutno otevřít dvě první třídy
a během prázdnin tedy vybudovat novou učebnu.
Času bylo velmi málo, ale díky úzké spolupráci ve-
dení školy a naší městské části se vše stihlo během
prázdnin a ještě před zahájením školního roku byla
třída zkolaudována. 
Akcí, která byla reali-
zována na základě
připomínek a poža-
davků občanů, bylo
dobudování chod-
níků od křižovatky
Archimédova – No-
vopetrovická (po
pravé straně Kurča-
tovovy ulice až do
ulice Frostova). Tento
požadavek byl vzne-

sen již po ukončení výstavby vlastní křižovatky, pro-
tože po jejím zprovoznění a na ní navazujících
chodníků se ukázalo, že chodci, kteří jdou po pra-
vé straně Kurčatovovy ulice až do dolní části sídliš-
tě Dobrá Voda, musí složitým způsobem přecházet
na levou stranu Kurčatovovy ulice, a pak se opět
vracet zpět. Komplikované to bylo zejména pro
starší i méně pohyblivé osoby a maminky
s malými dětmi a kočárky. 
Akcí, která již byla na stránkách Petrovického
zpravodaje (PZ č. 4/2003) zmíněna, a o které jsou
informováni zejména rodiče žáků petrovických
škol, je rekonstrukce kuchyně a jídelny v Zá-
kladní škole Bellova. Jedná se o akci, která je
druhou nejvýznamnější stavební akcí po vybudo-
vání technické dovybavenosti ve starých Petrovi-
cích (v letech 1992-1998), a to jak svým rozsa-
hem, tak finanční náročností. I vzhledem k tomu ji

nebylo možno zrealizovat pouze v průběhu letních
prázdnin. Po celou dobu však práce probíhaly
podle harmonogramu, a tak očekáváme, že bude
dodržen i plánovaný termín kolaudace 16. prosi-
nec 2003 a od 5. ledna 2004 se rozběhne provoz
ve školní kuchyni i jídelně naplno. (K této akci se
vrátíme v samostatném článku, který chystáme do
příštího čísla PZ, až budou zrekonstruované pro-
story kuchyně a jídelny předány do užívání základ-
ní škole a všem petrovickým žákům.)

Poslední akcí, kterou považujeme za nutné zmínit,
je rekonstrukce a zateplení střechy panelové-
ho domu v Morseově ul. 251 – 253. Na této stře-
še se dlouhodobě objevovaly problémy se zatéká-
ním, avšak vzhledem k tomu, že zde byl původně
záměr městské části vybudovat na střeše nástavbu,
prováděly se dílčí opravy problematických míst. Ny-
ní, kdy záměr vybudování nástavby nebude realizo-
ván (s ohledem na jiné plánované investiční akce
městské části), se dokončuje celková oprava a za-
teplení střechy v hodnotě cca 1,2 mil Kč.

za Radu městské části Praha - Petrovice 
JUDr. Olga Hromasová

zástupkyně starosty

Nově zrekonstruovaná
šškkoollnníí  kkuucchhyynněě  aa  jjííddeellnnaa  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa
zzaahháájjíí  ooppěětt  pprroovvoozz  55..  lleeddnnaa  22000044..

MMĚĚSSTTSSKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  PPRRAAHHAA  ––  PPEETTRROOVVIICCEE  AA  VVEEDDEENNÍÍ  ZZŠŠ
zzvvee  rrooddiiččee  vvššeecchh  nnaaššiicchh  ssttrráávvnnííkkůů  nnaa

DDEENN  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
1188..pprroossiinnccee  22000033  oodd  1100..0000  ddoo  1155..0000  hhoodd..

Zároveň rozšiřujeme  své služby a nabízíme 
stravování nejen žákům a učitelům obou 
petrovických škol, ale i ostatní veřejnosti.

Bližší informace o podmínkách stravování získáte
u vedoucí školní jídelny p. Novákové

(tel.: 274 860 845) nebo ředitelky školy 
Mgr. Hradské (tel.:274 860 321).

JAN ŠIMŮNEK - EPILOG
Již více než rok uplynulo od tragické smrti „nejbo-
hatšího bezdomovce“ Jana Šimůnka, v Petrovicích
známého spíše pod přezdívkou Otík. Více jak dva-
cet let totiž bydlel na nejlepší petrovické adrese –
na zámku. V dobách, kdy v areálu zámku sídlil
Státní statek Praha, fungovala v hospodářském
křídle ubytovna pro pracovníky statku. Když země-
dělci zámek a přilehlé budovy opustili – zůstal jen
Otík. Na zámku přestala téct voda, odpojili elektri-
ku – ale on stále zůstával. Koupal se v přírodě ne-
bo u kamarádů, svítil si svíčkami. Pomáhal, kde by-
lo třeba a snad za to ani neočekával víc než trochu
jídla a nějakou korunu na večerní obligátní pivo.
Při jeho konzumaci si však od některých „rádoby
kamarádů“ musel mnohdy vytrpět projevy šikano-
vání a ponižování. Přesto se na ně nedokázal zlobit
dlouho a neznám člověka, na kterého by zanevřel. 
Znal jsem Otíka 13 let. Při našem prvním setkání
jsem ho svezl na Jižní Město, když nesl svému teh-

dy čtyřletému nevlastnímu synkovi Vašíkovi dort
k narozeninám. Václav u něho později často pře-
býval. Rozlehlosti zámku s mnoha tajemnými
a takřka nepřístupnými zákoutími využíval zejména
v posledních letech, kdy utíkal z různých výchov-
ných ústavů a u Otíka hledal azyl. Naposledy ho
navštívil i v říjnu loňského roku. Nechtěl se však
schovávat na známém místě, chtěl peníze a odjet
někam dál…..a v této zemi se již zabíjelo i pro mé-
ně než 100 korun. Tak odešel člověk, který – jak to
i stojí na jeho náhrobku pořízeném ze sbírky jeho
přátel a známých – nikdy neublížil člověku žádné-
mu. Pokud byste chtěli Otíkovi zapálit svíčku nebo
položit pár květů na hrob, tak je pohřben na sta-
rém petrovickém hřbitově u kostela, přímo pod ok-
ny svého zámeckého příbytku. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na finanční sbírce
a jsme rádi, že se vybrané peníze konečně promě-
nily ve hmotnou vzpomínku na jednoho z nás.

Daniel Jančík , správce hřbitova
foto: autor

SPOLEČNÝ HROB MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA-PETROVICE

Již od dob, kdy u nás křesťanství zdomácnělo, bý-
valo zvykem zakládat hřbitovy u kostelů a mrtvé
pochovávat do posvěcené půdy. A protože koste-
ly bývaly v centru dění, ani k nebožtíkům nemí-
vali pozůstalí daleko. Jen občas bylo nutno udě-
lat výjimku. Například když farní hřbitovy již
nestačily, zřizovala města a obce hřbitovy raději
dál od zástavby. Tak v roce 1928 vznikl i náš no-
vý petrovický hřbitov. Jednou z podmínek bylo na
těchto hřbitovech vybudovat společný hrob. Ať
pro ty, kteří v dobách minulých podlehli například
morové epidemii či pro ty zesnulé, kterým na
tomto světě nezůstal již nikdo, kdo by je pohřbil

a pak i přišel položit kytičku a zapálit svíčku na je-
jich hrob a důstojně se staral o jeho údržbu.

Na našem hřbitově tako-
vý hrob doposud nebyl,
a proto Rada městské
části rozhodla nechat
tento společný hrob vy-
budovat. Hrob zhotovila
kamenická firma Václava
Hausdorfa z Nových Ji-
ren.

Půjdete-li rozsvítit svíč-
ku na hrob Vašich blíz-
kých, vezměte jednu
navíc a rozsviťte na hro-
bě těch, za kterými již
nikdo blízký nikdy ne-
přijde.
Zároveň bychom chtěli
poděkovat panu Jančí-
kovi, který se velice
pečlivě stará o náš hřbi-

tov. Ten se díky jeho práci a péči všech pozůsta-
lých stal krásnou a důstojnou oázou posledního
spočinutí našich zesnulých. Z celého srdce děku-
jeme.

(ZN)
foto: Ing.Petr Říha

Radní, ing Petr Říha, jehož syn se  chodil za Otí-
kem do zámku vozit na traktoru již od svých
deseti let, uhradil pohřeb, neboť rodina Šimůn-
kova, žijící kdesi u Nymburka, se o svého pří-
buzného nezajímá. Paní Zdena Novotná zajisti-
la náhrobek včetně předlohy pro nápis.

Společný hrob byl vybudován s kapacitou po-
stačující na mnoho desítek let pro ukládání
uren i kosterních ostatků ze zrušených hrobů.

Dnes tedy můžeme konstatovat, že chod-
níky jsou dobudovány a v návaznosti na
ně vznikly i dva nové bezbariérové pře-
chody pro pěší vybavené vodícími pásy 
a reliéfní dlažbou pro bezpečný pohyb sla-
bozrakých a nevidomých osob.
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Půjčka na obnovu a modernizaci bytového fondu

OZNÁMENÍ ÚŘADU MČ 

GLOSA POŠTA

Není dárek jako dárek

Blíží se Vánoce, čas pohody, radostí a sblížení, ale přede-
vším čas, kdy každý z nás přemýšlí o vhodném dárku pro
své blízké. Splnit přání zejména dětem se snaží snad kaž-
dý z nás. Přání našich dětí jsou velmi, velmi rozmanitá.
Jedním z častých přání je i pejsek - krásný, maličký „štuc-
líček“.
Štuclíček ale vyroste, děti přestanou mít o velkého psa zá-
jem, obtěžuje je se o něho starat. Je to totiž velký a letitý
závazek k té němé tváři. Pes nám nemůže říci své pocity
slovy. Často se nám ale snaží alespoň štěkotem oznámit:
„Já jsem tu také, hej, člověčí kamaráde, zapomněl jsi na
mne! Jsem tu celý den sám, nemám si s kým zaštěkat, chce
se mi čůrat, je mi těžko od žaludku a asi budu zvracet, chci
se proběhnout, pohlaď mě, prosím, a nekuř mi tu, mám cit-
livý čich. Au, au, moje slechy, hudba na plný pecky, je to
hrůza, proč nás, člověče, chceš, vždyť nás trápíš? Pojď, vy-
měníme si to, já ráno v šest odejdu a v šest večer přijdu,
zamknu ti záchod a dveře. Budeš muset počkat, až přijdu
a běda jestli uděláš loužičku nebo hovínko na podlahu,
pak uvidíš, čumák ti v tom v lepším případě vymáchám!
No a když je s námi moc starostí, tak nás někteří naši pá-
níčkové prostě vyhodí a hned je nás, bezdomovců více. Jo,
to je psí život!“

ZZddeennaa  NNoovvoottnnáá

Kam až sahá lidská hloupost?

Jsem otec dvouleté dcery. Před časem, když začala sama bě-
hat, jsem si uvědomil absurdnost situace, kdy si malé děti mu-
sí hrát v oploceném prostoru dětských hrišť, protože pustit je
na jakýkoli trávník kolem paneláků znamená jistotu, že po ná-
vratu budete čistit (v lepším případě jen) botky od mnoha
psích výkalů. Dcera se však naučila časem psí bobky exce-
lentně rozeznávat od šišek, kamenů a jiných přírodnin, a tak
jsme si zvykli. Přijde mi to hloupé, ale třeba se lidé časem
změní a možná už příští generace bude žít v kulturnějším pro-
středí.
Na co si ale zvyknout nemůžu, je lidská hloupost a arogance.
Představte si pěkné udržované dětské hřiště, na kterém ne-
chají vaši radní vyměnit po letech písek nejen v pískovišti, ale
i všude pod těmi houpačkami a prolézačkami. Vykopat, nalo-
žit, odvézt starý, přivézt a rozhodit nový. Spousta práce a jistě
to také nebylo zadarmo. A pak, během několika dní, tam při-
jdete s dítětem, abyste zjistili, že někdo velmi, velmi hloupý
a zlý rozbil o jednu z houpaček dvě láhve od piva a větší i do-
cela drobné střepy jsou v písku všude kolem. Máte vztek, děc-
ku jen těžko vysvětlujete, proč si zrovna tady nemůže hrát, se-
sbíráte všechny velké střepy, vyberete a vynosíte písek s těmi
drobnými, kroutíte hlavou a říkáte si: Kam až sahá lidská
hloupost?
Stalo se dne 9. října 2003 v Petrovicích, za domem v Kurčato-
vově ulici č.p. 322.

PPeettrr  LLeebbeeddaa  

Vážení spoluobčané, majitelé psů.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že 31.8. 2003 skončil termín
splatnosti místního poplatku ze psů držených v sídlištní zá-
stavbě. Současně s tím Vás informujeme, že nebyl-li poplatek
zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
(tj.ÚMČ) tento poplatek platebním výměrem a může zvýšit
nezaplacenou částku až o 50 %. Městská část každoročně vy-
nakládá nemalé částky na údržbu zeleně v Petrovicích a věří-
me, že každý držitel psa si je vědom povinnosti po svém psu
uklízet jeho exkrementy, protože nikomu z nás není lhostejné,
v jakém prostředí žije. Z vybraných poplatků ze psů byly za-
koupeny sáčky na psí exkrementy, které si každý držitel psa,
který zaplatil poplatek ze psa,může zdarma vyzvednout
v úředních hodinách na Úřadu MČ Praha - Petrovice. Podle zá-
jmu občanů jsou připraveny jak sáčky papírové, tak i mikrote-
nové.

ÚÚřřaadd  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee

Podle informace Pražských služeb a.s. bude

svoz komunálního odpadu o vánočních svát-

cích prováděn podle stanoveného harmono-

gramu. Výjimkou bude 1. leden 2004, kdy

svoz komunálního odpadu, stanovený na

tento den, bude prováděn až následující den

tj. 2. ledna 2004 společně se svozem pláno-

vaným na tento den.

Vážení občané,

městská část Praha-Petrovice obdržela od Magistrátu
hl. m. Prahy půjčku ve výši 20 mil. Kč k použití na ob-
novu a modernizaci bytového fondu.
Zájemci z řad majitelů bytů či domů (jednotlivci i druž-
stva) mohou o půjčku požádat od 5.ledna 2004 nej-
později do 20. února 2004 na Úřad MČ Praha-Petrovi-
ce, k rukám pí Nešlehové, oddělení výstavby a správy
majetku, Morseova 251, Praha 10 – Petrovice.

Žádost musí obsahovat:
a) Jméno (název) žadatele (příp. statutárního zástup-

ce) vč. rodného čísla (IČO) a výpisu z obchodního
rejstříku.

b) Adresu bydliště nebo sídla.
Přesné označení bytového domu (adresa, č.p.,
parc. č.).
Výpis z katastru nemovitostí.
Stavební povolení (či jiný doklad o přípustnosti ak-
ce s uvedením lhůty dokončení akce).
Přesný popis prováděných prací.

c) Orientační cenu prováděných prací.
d) Předběžnou dohodu se zhotovitelem.
e) Požadovanou částku půjčky + návrh na stanovení

záruky za poskytovanou částku:
– jeden ručitel do 50.000,- Kč,
– dva ručitelé do 100.000,- Kč,
– od 100.000,- Kč uplatnit zástavní právo.

Jednotlivé typy půjček lze kumulovat (s výjimkou půj-
ček 3 a 4) na jeden objekt. Půjčky nelze opakovaně zís-
kat na jeden titul u jednoho domu. Půjčku lze čerpat
do dvou let od data uzavření smlouvy o půjčce.

Půjčky se splácejí s ročním odkladem od data poskyt-
nutí půjčky. Samostatnou dohodou lze stanovit změny
splácení půjček.

Výběrové řízení žadatelů o půjčky organizuje městská
část Praha-Petrovice tak, aby o žádostech bylo rozhod-
nuto najednou. Probíhá každý rok samostatně.

Půjčku lze získat za výše uvedených podmínek výhrad-
ně na základě výběrového řízení provedeného MČ Pra-
ha-Petrovice.

Smlouva o půjčce bude obsahovat tyto údaje:
• smluvní strany
• identifikaci předmětu půjčky
• celkovou částku půjčky
• lhůtu splatnosti půjčky
• režim splácení (úroky, jistina) včetně dne v měsíci

• způsob splácení (příkazem, složenkou)
• závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému

účelu
• smluvní pokutu za porušení účelovosti (okamžité

vrácení + 30 % penále)
• záruku za půjčku
• dohodu o otevření účtu
• souhlas uživatele s kontrolním působením Úřadu

MČ Praha-Petrovice
• penalizaci za opoždění splátky formou smluvní po-

kuty
• doklad o schopnosti dlužníka splácet půjčku

doc. Dr. Otto Semecký, CSc.
starosta MČ

Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu se poskytují tyto půjčky:

kkóódd  NNáázzeevv//úúččeell  llhhůůttaa  ssppllaattnnoossttii  úúrrookk  hhoorrnníí  hhrraanniiccee  vv KKčč
1. Obnova střechy (krytina i konst. starší 10ti let) 5 roků 4 % 1.500/m2

2. Dodatečná izolace proti vlhkosti (nad 10 let) 4 roky 4 % 2.000/m2

3. Obnova fasády 4 roky 4 % 800/m2

4. Zateplení obv. pláště vč. fasády (starší 5ti let) 4 roky 4 % 900/m2

5. Výměna oken 4 roky 4 % 10.000/ks
6. Půdní nástavba (rušící ploché střechy) 8 roků 6 % 10.000/m2

užitné plochy
7. Půdní nástavba i vestavba do půdního prostoru 8 roků 6 % 10.000/m2

užitné plochy
8a. Vybudování WC, koupelny nebo sprchového 3 roky 4 % 35.000/byt

koutu v bytě, kde dosud není
8b. Rekonstrukce bytových jader v panelových domech 3 roky 4 % 35.000/byt
9. Rekonstrukce stoupacího odpadního a vodovodního potrubí 3 roky 4 % 10.000/byt
10. Rekonstrukce přípojek kanalizace, plynu, vody a el. energie 3 roky 4 % 2.000/bm

!! Půjčky 3+4 nelze kumulovat na 1 objekt!!

Místní  knihovna bude v termínu 22.12 až 31.12.  2003 z  důvodu dovolené uzavřena.
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Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Jakuba Staršího v Petrovicích

Pá – 19.12.
Zádušní mše za tragicky zesnulého Jana Šimůnka („Otíka“) a za všechny petrovické občany zesnulé v letošním roce: v 18.00

St – 24.12.
večerní mše sv. z Vigilie Slavnosti Narození Páně 16.00          Půlnoční mše sv. 24.00 (kostel otevřen od 23.30)

Čt – 25.12.
Boží hod – Slavnost Narození Páně - mše sv. 9.00 a 10.30

Pá – 26.12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. 9.00 a 10.30

So – 27.12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – mše sv. 18.00 (žehnání vína)

Ne – 28.12.
Svátek Svaté Rodiny – mše sv. 9.00 a 10.30 ( obnova manželských slibů a žehnání manželům)

Út – 30.12.
mše sv. 18.00
St – 31.12.

Památka sv.Silvestra I., papeže – mše sv. 16.30 (jako Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku)
Čt – 1.1. 2004

Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. 10.30 a 18.30
Pá – 2.1. + So – 3.1.

mše sv. 18.00
Ne – 4.1.

druhá neděle po Narození Páně – mše sv. 9.00 a 10.30
Út – 6.1.

Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“) – mše sv. 18.00 (žehnání vody, křídy a kadidla)
St – 7.1.

mše sv. 16.30
Čt – 8.1. + Pá – 9.1. + So – 10.1.

mše sv. 9.00 a 10.30
Ne – 11.1.

Svátek Křtu Páně – mše sv. 9.00 a 10.30 (končí doba vánoční)

PPrroo  nnáávvššttěěvvuu  bbeettlléémmaa  jjee  kkoosstteell  ootteevvřřeenn  2255..1122..  ––  2288..1122..  vv ddoobběě  oodd  1133..0000  ddoo  1177..0000  
PPeettrroovviicckkáá  ffaarrnnoosstt  ppřřeejjee  vvššeemm  oobbyyvvaatteellůůmm

ppookkoojjnnéé  aa rraaddoossttnnéé  pprroožžiittíí  ddoobbyy  vváánnooččnníí  aa vvššee  ddoobbrréé  vv nnoovvéémm  rrooccee  22000044..
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Máte pravdu, že chci, aby práce dětí při hodinách
výtvarné výchovy byla skutečně jiná. Kromě zobra-
zování reality, k čemuž opravdu může sloužit i na-
kousaný chleba ze svačiny, by měla být u dětí roz-
víjena představivost, fantazie a invence. To mimo
jiné bezezbytku splňují výtvarné projekty, jichž se
s dětmi již po mnoho let účastníme. Celá třída
zpracovává jedno téma, ale každý žák po svém, tak
jak jej cítí a co v něm zadané téma evokuje. Tímto
způsobem jsme zpracovávali již témata „Les“,
„Moře“, „Čarodějnice“, „Vikingové“, „Kámen
a člověk“ a další. V současné předvánoční době
máme na programu téma „Biblické příběhy“.

Tak to bychom měli o malování dětí v naší
škole a teď něco o tom Vašem. Na zdech oko-
lo nás vidím spoustu obrazů malovaných růz-
nými technikami a v různých stylech. Podle če-
ho si jedno nebo druhé vybíráte?

Techniku i výraz získá obraz podle momentálního
stavu mysli. Není tam ani tak důležitá předloha – ta
se dá zobrazit různými způsoby. Důležité je, jak
v daném okamžiku tu předlohu vnímáte. Jestli de-
tailně, nebo jen v hrubých rysech, to pak vtiskne
obrazu tu atmosféru, ale právě nejen atmosféru
místa, ale i atmosféru toho prožitku. Co se týče
technik, tak maluji převážně temperami (u těch
používám štětec i špachtli ) nebo pastelem, někte-
rá nálada si žádá i jemný mírně rozpitý akvarel.

Vaše obrázky máme možnost občas spatřit ve
škole nebo na stránkách časopisů, vystavuje-
te v mnoha českých městech. Nechystáte ale
také nějakou výstavu pro své spoluobčany?

Pro své spoluobčany skutečně, spolu s dalšími dvě-
ma autory, výstavu obrazů chystám, bude trvat čtr-
náct dní a její vernisáž začne v 17.00 hodin 14. led-
na 2004 v Galerii Prahy 14 na Černém Mostě.
Dostala jsem totiž sice přidělený byt petrovickou
radnicí, ale z kvóty magistrátu – tudíž na právě do-
stavovaném sídlišti Černý Most II. Všichni petrovič-
tí jsou však samozřejmě srdečně zváni. Pokud se
nedostanete na Černý Most, tak hned od 19.úno-
ra do 4. března 2004 můžete vidět mé obrazy
v Uhříněvsi v krásně zrekonstruované konírně na
Novém náměstí. Obě výstavy jsou samozřejmě pro-
dejní. Je škoda, že v Petrovicích podobné výstavní
prostory nejsou, ale můžeme alespoň doufat,
že jednou budou – v podobně krásně zrekonstruo-
vaném zámku.

Na Vašich obrazech je zachyceno mnoho míst
a měst z moravskoslezského pomezí a ze slo-
venského příhraničí. Máte k těmto místům ně-
jaký zvláštní vztah?

Do Prahy jsem přišla z Hulína, který leží takřka
uprostřed této krásné krajiny. Chřiby, Hostýnské vr-
chy, Litenčická pahorkatina – tam všude je spousta
krásných míst s malebnými vesničkami a krásnými
zákoutími. Přišla jsem na rok na výpomoc a jsem tu
již devátým rokem. Teď už bych se neměla ani kam
vrátit. Náš dům byl po povodni v roce 1997 řekou
Rusavou tak poškozen, že musel být stržen. Do
těchto míst se však stále budu vracet pro náměty
svých obrazů. Jezdím s partou dalších malířek, ro-
zesadíme se po vesnici - jinak bychom víc povídaly
než malovaly - a až odpoledne si sdělíme své doj-
my a ukážeme zpracované náměty.

Proč jste si vlastně v Praze vybrala Petrovice
a právě naši školu? Bylo to snad tím, že je to
údajně největší pražská základní škola?

Byla to náhoda nebo možná spíš osud. Měla jsem
dvě nabídky, jedna byla s ubytováním v soukromí,
ale s podmínkou, že budu třikrát denně venčit do-
gu paní domácí, ta druhá v Petrovicích s ubytová-
ním ve škole. Vybrala jsem si tedy Petrovice, ale
stejně jsem byla nevýslovně šťastná, když jsem se
téměř po čtyřech letech mohla přestěhovat do sku-
tečného bytu.

Děkuji Vám za rozhovor, přeji mnoho krás-
ných námětů pro stejně krásné obrázky a tě-
ším se na návštěvu výstav Vašich - a jak jsem
zaslechl, tak i prací dalších umělců spjatých
s Petrovicemi.

Petr Říha
foto autor

Učitelka ZŠ Bellova, malířka
Jana Veselá

Málokdy se stává, aby děti již na prvním stupni základní školy měly to štěstí, že vý-
tvarnou výchovu je učí pedagog, který má svou aprobaci zvládnutou na Vaší úrov-
ni. Pamatuji si na svá školní léta a „kreslení“ učil ten, kdo měl málo hodin. Přišel,
vytáhl jablko nebo jiný předmět, co měl ke svačině, položil ho na židli před tabuli,
otevřel si noviny a měl od nás 45 minut klid.

Petrovický kostel (tempera)

Počátek života (pastel)

Jana Veselá

Jánský vršek (tempera)
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Pan Jaroslav Uhlíř v ZŠ Edisonova

Málokteří žáci se mohou pochlubit tím, že za nimi přijel známý skladatel
pan Jaroslav Uhlíř. Nemohli jsme se dočkat. Všichni jsme se připravovali
a těšili se na jeho koncert.

Adéla se ptala pana Uhlíře na to, kterou ze svých písní má nejraději. Skla-
datel se rozněžnil a odpověděl, že všechny písně, které napsal, jsou jako je-
ho děti a má je všechny stejně rád. Otázky se jen sypaly, ale všichni ostatní
nedočkavě vyhlíželi mistrův příchod do učebny. Koncert byl jedinečný záži-
tek.

Konečně 22.říjen a den koncertu je tu. Známe řadu jeho písní, víme, ke kte-
rým filmům napsal hudbu, ale jaký bude? Bude si s námi povídat? Po přiví-
tání s dospělými jsme nesměle oslovili mistra. Nemýlili jsme se. Je usměva-
vý, ochotný, vtipný a chová se k nám jako starší kamarád.

Za žáky ZŠ Edisonova
Adéla, Miloš a Dan, žáci 5.ročníku

Všichni zpívali, dokonce i tančili - nálada byla vynikající. Čas určený pro kon-
cert utekl jako voda, ale všem zůstanou krásné vzpomínky na vynikajícího
skladatele, ale docela normálního člověka. Při autogramiádě měli všichni
příležitost osobně s panem Uhlířem pohovořit.Jsme rádi, že nás pan Jaro-
slav Uhlíř navštívil a ještě dlouho si budeme jeho krásné písně připomínat.

Jsme skupina žáků ve složení Adéla Sodomková, Dan Hlaváček a Miloš Za-
pletal. Připravili jsme jménem všech žáků řadu otázek, na které pan Uhlíř
ochotně odpovídá. Nejdříve se ptal Dan. Dozvěděli jsme se, že první písní,
kterou napsal, byla píseň „Strašidýlko Emílek“, ale ještě mnohem dříve
vznikla skladba s názvem „Dojem“.

V souvislosti s touto skladbou pan Uhlíř zavzpomínal na dětství, kdy znal
a hrál Fibichovu skladbu „Poem“, proto se sám rozhodl napsat „Dojem“.
Poté vesele dodal, že je štěstí, že se nedochovala. Miloše zajímalo, jaký má
pan Uhlíř vztah k vážné hudbě. Odpovědí jsme nebyli překvapeni. Hudba, ať
je jakákoli, je povznášející. Přesto nejvíce obdivuje Beethovena a nemenší
láskou je skupina Beatles.


