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PROGRAM RADY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
Rada MČ Praha-Petrovice (dále jen Rada) se
dohodla na svém 1. zasedání dne 8. 11. 2010
v jednotlivých oblastech činnosti MČ na těchto prioritách pro volební období 2010-2014:
Hospodaření:
Rada si je vědoma postupující ekonomické
krize, složité hospodářské situace ve státě a
v hl. m. Praze, proto zásadně nepřipustí jiný
než vyrovnaný rozpočet pro jednotlivé roky
volebního období.
Bude důsledně uplatňovat efektivitu hospodaření s finančními prostředky a majetkem
městské části s cílem dosáhnout přiměřeného
obvyklého zisku, který bude následně využit
na podporu mateřské školy, základní školy, rekonstrukci polikliniky, výstavbu a vznik Domu
seniorů a ostatních aktivit městské části.
Doprava a urbanistický rozvoj:
Rada bude řešit v několika krocích problematiku dopravy v klidu.
A – provede v r. 2011 přehodnocení uspořádání stávajících parkovacích stání v ulicích a
s příslušnými orgány zajistí rozšíření množství
parkovacích stání dle kapacitních možností
místních komunikací a ploch.
B – dle Urbanistické studie MČ Praha-Petrovice bude připravovat do budoucna podmínky pro potencionální investory, kteří se
ujmou výstavby podzemních garáží.
Rada bude řešit parkování a chování řidičů
vozidel v obytných zónách ve Starých Petrovicích s ohledem na obyvatele, kteří zde bydlí
a přednost chodců před automobilovým provozem.
Rada bude sledovat plánování a realizaci velkokapacitních komunikací v oblasti zájmu
Petrovic, tedy i v okolních městských částech,
bude aktivně sledovat další vývoj a důsledně
odmítat varianty pro Petrovice nevhodné.
Rada bude podporovat dokončení projektování tramvajové trasy Hostivař – Petrovice a
její následnou realizaci.
Zdravotnictví, sociální služby, bydlení:
Bude dále pokračovat celková rekonstrukce
Polikliniky Ohmova, a to po jednotlivých etapách jako doposud.
Rada zajistí realizaci Domu seniorů s ambulantní sekcí z bývalých jeslí v Jakobiho ulici včetně
jeho provozování s vyrovnaným rozpočtem.

SLOVO ÚVODEM

Rada zajistí přestavbu bývalého úřadu MČ
zpět na obecní nájemní byty.
Školství, kultura a sport:
Rada bude pokračovat v renovaci budov
ZŠ Praha-Petrovice v Dopplerově i Edisonově
ulici, stejně tak budovy MŠ v Jakobiho ulici.
Bude spolupracovat s vedením ostatních školských zařízení a soukromých vzdělávacích
subjektů.
Rada bude zkvalitňovat nabídku mimoškolních aktivit a akcí pro veřejnost jako je Den
dětí, Hurá do školy apod.
Rada bude spolupracovat s Domem UM,
TJ Sokolem Petrovice a ostatními organizacemi při výchově dětí a mládeže v oblasti
kultury a sportu, podpoří finančními granty
organizace, které se věnují sportovním a volnočasovým aktivitám.
Rada bude zajišťovat kulturní programy ve
společenském sále Domu občanské vybavenosti.
Rada zahájí jednání s vlastníky pozemků podél ulice Výstavní na propojení mezi Petrovicemi a Jižním Městem budoucí cyklostezkou
a chodníkem pro pěší.
Životní prostředí:
Rada nepřipustí poškozování obce živelnou
zástavbou, bude trvat na respektování kriterií
obsažených ve schválené Urbanistické studii
MČ Praha-Petrovice.
Rada bude usilovat o zpracování projektové
přípravy možného zahloubení komunikace
Novopetrovická s propojením horní části Petrovic a sídliště na Dobré Vodě.
Rada bude vyčleňovat dostatečné prostředky
na údržbu a dosazování zeleně v obci, úklid
veřejných prostranství a zajišťování pořádku
na sportovních a odpočinkových plochách.
Bezpečnost:
Rada MČ obnoví činnost Komise protidrogové a bezpečnostní pro řešení rizikového chování mládeže spojeného s drogami a šikanou,
bude pokračovat ve spolupráci s Městskou
policií na snižování kriminality a vandalizmu
na území Petrovic.
Rada společně s vedením škol bude pracovat
na protidrogové prevenci.
JUDr. O. Hromasová, doc. PhDr. O. Semecký, CSc., Ing. F. Kříž, Ing. J. Křeček,
JUDr. A. Němec
www.prahapetrovice.cz

Vážení petrovičtí občané,
setkáváme se poprvé na stránkách Petrovického zpravodaje v novém funkčním
období, a tak mi dovolte, abych Vám
úvodem poděkovala za Vaši účast při hlasování ve volbách do petrovického zastupitelstva i do Zastupitelstva hl.m. Prahy.
Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za
podporu, kterou jste svými hlasy vyjádřili
nejenom mně osobně, ale zejména i většině mých kolegů z Rady a Zastupitelstva
MČ, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat uplynulé 4 roky. Spolupráce
s nimi mě opravdu těšila a co je nejdůležitější, měla pozitivní výsledky pro Petrovice jako takové. Těším se i na spolupráci
s novými členy v Zastupitelstvu MČ, kteří,
pevně věřím, přinesou do Zastupitelstva
nové nápady a svěží energii do práce pro
naši městskou část. Nadcházející 4 roky
je před námi však ještě několik úkolů,
kde jsme v minulém funkčním období
„nakročili“, ale z důvodů časových či
finančních jsme nestačili práci dokončit,
a pak samozřejmě řada úkolů nových.
pokračování na str. 4

Požehnané vánoční svátky,
mnoho štěstí, zdraví
a úspěch ve Vašem započatém konání
v roce 2011
Vám přejí za městskou část
Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová
starostka
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., místostarosta
Ing. František Kříž, místostarosta
Ing. Jan Křeček, radní
JUDr. André Němec, radní
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 15.10.–16.10.2010
Ve dnech 15.10. a 16.10. t. r. se konaly volby do zastupitelstev obcí. Obyvatelům
se znovu naskytla příležitost ovlivnit dění v městské části na další čtyři roky. Na
šesti kandidátních listinách (TOP 09, ČSSD, Sdružení občanů Petrovic, Strana svobodných občanů, Starostové a nezávislí, ODS) se nám představilo 78 kandidátů.
Z 5042 voličů se k volbám dostavilo pouhých 2062 a odevzdaných obálek bylo
ještě o jednu méně. Volební účast v Petrovicích byla tedy letos 40,9 %, nepatrně
nižší než v minulých volbách, kdy odvolilo 41,9 % občanů.
Podíl odevzdaných hlasů a získaných mandátů můžete vidět v následující tabulce:

Ing. František Kříž. Funkcí radních
byli také pověřeni Ing. Jan Křeček a
JUDr. André Němec.
Na tomto zasedání byli zvoleni členové Finančního výboru (předsedou je
Ing. Jan Křeček, členy jsou Jerguš Brozák, Ing. Jaroslav Endršt, RNDr. Jiří
Koudelka, Hana Minaříková, Ing. Pavel
Šafařík, Ing. Daniela Volejníková) a Kontrolního výboru zastupitelstva (předsedkyně Iveta Hergottová, členové Jitka
Kottová, Václav Kříž, Jindřich Oktábec,
Mgr. Ondřej Petráň, PharmDr. Petr Slavíček, David Vojáček).
Nicola Šafaříková

OBSAH
Seznam zvolených zastupitelů a počet hlasů, které získali:

Počet zastupitelů se od minulého roku nezměnil, je jich stále devatenáct. Změnilo
se ale jejich složení. Ke starým známým tvářím se přidalo několik nových, kteří
mají velký zájem o rozvoj Petrovic. Své místo v zastupitelstvu letos obhájilo 9 kandidátů. Jsou jimi Olga Hromasová, Jan Křeček, František Kříž, Hana Minaříková,
Zdeňka Novotná, Ondřej Petráň, Petr Říha, Otto Semecký a Helena Stašáková.
K nim se po volbách přidalo deset dalších: Pavel Bambas, Jerguš Brozák, Roman
Hanke, Petra Havelková, Iveta Hergottová, Vlasta Křížová, André Němec, Jindřich
Oktábec, Petr Slavíček, Pavel Šafařík.
Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice se konalo dne 3. listopadu 2010, kde byla zvolena nová Rada městské část. Starostkou se opět stala
JUDr. Olga Hromasová, jejími zástupci jsou doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. a
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Vánoční svátky
plné pohody a vše dobré
v novém roce
Vám jménem redakce
Petrovického zpravodaje
přeje
RNDr. Vlasta Křížová
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PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Dne 15.10 a 16.10.2010 zvolili občané Petrovic 19 členů zastupitelstva MČ Praha-Petrovice.
K devíti známým tvářím přibylo deset nováčků, které Vám postupně představíme
a nastíníme jejich motivaci k vykonávání funkce. Požádali jsme je, aby se Vám
stručně představili a položili jsme jim následující otázku:
O jakém tématu byste chtěli hovořit na závěrečném plenárním zasedání
zastupitelstva v říjnu roku 2014 jako o splněném s Vaším zásadním přispěním?
Jmenuji se Petra Havelková. Vystudovala jsem obor odborná biologie na PřF UK a pracuji jako antropoložka
v Národním muzeu v Praze. V Petrovicích mám trvalé
bydliště od roku 2006, ale již dříve jsem v této lokalitě
bydlela.
Svojí účastí v zastupitelstvu bych ráda přispěla především
k dalšímu rozvoji již v současnosti velice dobře fungující spolupráce MČ a farnosti při kostele sv. Jakuba
Staršího, jejíž jsem součástí. Druhým (a pro mne stejně
důležitým cílem) je starost o životní prostředí v Petrovicích. Ráda bych, aby Petrovice zůstaly stále místem
s určitým venkovským charakterem a s množstvím zeleně tak, jak jsem je poznala, když jsem se přistěhovala. Také proto jsem se stala členem Komise pro životní
prostředí.
Jmenuji se Iveta Hergottová, narodila jsem se v roce 1965
v Praze. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu
a celý svůj profesní život se zabývám ekonomií a účetnictvím ve státní správě. Jsem vdaná a mám dvě dcery.
V Petrovicích bydlím od roku 1988.
Do Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice jsem
byla zvolena za politickou stranu TOP 09. V období
2010–2014 budu vykonávat funkci předsedkyně Kontrolního výboru. Z této pozice budu mimo jiné kontrolovat plnění jednotlivých usnesení Zastupitelstva a Rady
městské části a použití darů a grantů poskytnutých
městskou částí fyzickým osobám, sdružením nebo organizacím. Mým cílem proto je, aby hospodaření městské části bylo transparentní a aby využití prostředků
bylo účelné a vždy pro blaho Petrovic.
Jmenuji se Pavel Šafařík. Vystudoval jsem VŠZ. Do petrovického zastupitelstva jsem byl zvolen za stranu TOP 09.
Již v minulém volebním období jsem pracoval jako předseda Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních
vztahů RMČ. Na závěrečném zasedání zastupitelstva
bych chtěl s kolegy probírat, jak funguje před rokem
dokončený Dům seniorů, že byla dokončena projektová dokumentace k zahloubení Novopetrovické ulice s propojením Petrovic klidovou zónou, že skutečně
na jaře 2015 bude zahájena výstavba tramvajové trati
z Hostivaře a že na poliklinice je vše hotovo a městská
část jde do dalšího volebního období se stabilizovaným
rozpočtem bez dluhů.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL PETROVICE
Cvičení žen
Pondělí
ZUMBA (Irena)
Balóny (Hana)

19.00–20.00 hod.
20.00–21.00 hod.

Středa
Jóga v denním životě (Jarmila)
9.00–10.30 hod.
Balóny (Hana) 18.00–19.00 hod.
AEROBIK (Lucka) 19.00–20.00 hod.
Čtvrtek
Jóga v denním životě (Jarmila)
19.00–20.00 hod.
ZUMBA (Tereza) 20.00–21.00 hod.
Pátek
ZUMBA (Jan)

16.30–17.30 hod.

Neděle
ZUMBA (Eva)
18.00–19.00 hod.
AEROBIK (Lucka) 19.00.–20.00hod.
Cvičení dětí
Pondělí
Rodiče a děti

9.00–10.00 hod.
16.00–17.00 hod.

Úterý
Předškolní děti

18.00–19.00 hod.

Čtvrtek
Mažoretky

17.00–19.00 hod.

NOVÉ KNIHY
Za období srpen-říjen 2010 přibylo do
petrovické knihovny téměř 100 nových knih pro dospělé i děti a mládež
a 3 publikace naučné. Přehled nových
titulů naleznete na:
www.prahapetrovice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ PETROVIC
Dne 13. října 2010 proběhlo slavnostní uvítání nových občánků městské části Praha-Petrovice , narozených v období říjen 2009 – září
2010. Bylo pozváno 52 rodin s dětmi, z nichž se dostavilo 43. Uvítáno bylo 19 holčiček a 24 chlapců.
Prosíme rodiče, kteří nemají shodné příjmení s miminkem, aby označili schránky jménem dítěte. Předejdete tak nedoručení pozvánek
na vítání občánků.
Lenka Riedlová
Odbor občanskosprávní
www.prahapetrovice.cz
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SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ
Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků.
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území
hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich.
„Pokud to vezmeme konkrétně, tak na Štědrý den a na Silvestra
bude svoz odpadu zajištěn dle pátečních programů. Od 25.12. do
31.12.2010 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz
směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude
zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) a na Praze 1“, uvádí tisková mluvčí Pražských služeb
Miroslava Egererová a dodává: „U tříděného odpadu budeme ve
dnech 20.–31.12.2010 a 03.–07.01.2011 provádět mimořádný
svoz skla, 25.12.2010 pak proběhne také mimořádný svoz papíru a
jinak bude vše probíhat dle příslušných svozových programů.“
Svoz směsného odpadu bude v období 24.12.2010–02.01.2011
zajištěn:
24.12.2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
25.12.2010 plný svoz dle sobotních programů
26.12.2010 plný svoz dle nedělních programů
27.–30.12.2010 normální pracovní směny,
svoz dle příslušných svozových programů
31.12.2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
01.01.2011 svoz z kritických míst vysoké zástavby (sídliště)
a na Praze 1
02.01.2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů
Svoz tříděného odpadu:
24.12.2010 normální svoz v rozsahu pátečních programů
25.12.2010 normální svoz v rozsahu sobotních programů,
mimořádný svoz papíru
26.12.2010 normální svoz v rozsahu nedělních programů
21.–31.12.2010 mimořádný svoz skla,
jinak odvoz dle příslušných svozových programů
01.01.2011 bez svozu
02.01.2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů
03.–07.01.2011 mimořádný svoz skla vybraných stanovišť
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2010
do 28.02.2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali
vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky
nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob
směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě
vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo
přistavení nádob k výsypu.
V Praze dne 18.11.2010
Miroslava Egererová
tisková mluvčí
Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, tel.: + 420 284 091 103

pokračování ze strany 1
S prioritami, o jejichž splnění budeme následující 4 roky usilovat
a na nichž jsme se jako nově zvolená Rada shodli, se můžete seznámit v „Programu Rady MČ Praha-Petrovice na volební období
2010-2014“ na str. 1. Kromě těchto priorit máme připraveno
i několik novinek, se kterými Vás chceme postupně seznámit.
Jednou z nich je i obnovení činnosti Klubu seniorů, který by měl,
kromě tradičních kulturních akcí a výletů pro seniory, vytvořit
možnost pro pravidelná setkání seniorů i při jiných příležitostech,
. 4.

NOVÉ PRVKY DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ PRO CYKLODOPRAVU
Vážení občané,
dne 14. září 2010 vstoupil v platnost tzv. balíček cyklistických úprav,
který do české legislativy přináší nové prvky dopravního značení pro
zlepšení podmínek cyklodopravy.
Tato legislativní úprava vznikla za spolupráce zástupců komise Rady
hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu a Ministerstva dopravy ČR. Vyhláška č. 30/2001 Sb. byla novelizována vyhláškou
č. 247/2010 Sb., ve které se mimo jiné nově objevilo toto dopravní
značení:
Přejed
pro cyklisty
přimknutý
k přechodu
pro chodce
Návěst
doporučeného
způsobu
odbočení
cyklistů
vlevo

Piktogramový
koridor
pro cyklisty
Povolený směr
jízdy cyklistů
Konec cyklistické
trasy
Parkoviště
K+R

Více informací k tomuto dopravnímu značení a
mnoho dalšího naleznete ve vyhlášce 247/2010
Sb. nebo v publikaci Praha cyklistická, jenž se
věnuje problematice cyklistické dopravy a je vyVjezd cyklistů
dávána pod záštitou hlavního města Prahy, ve
v protisměru
verzi tištěné, a na webových stránkách:
povolen
http://cyklo.praha-mesto.cz
Zdrojem informací pro tento článek byla vyhláška 247/2010
Sb. a publikace Praha cyklistická.
Ing. Aleš Sobotka
Odbor správy majetku
ÚMČ Praha-Petrovice

jakými mohou být přednášky, vzdělávací programy, výuka počítačové dovednosti nebo jen prostá setkání a popovídání si. Přímo
v novém INFOCENTRU v Domu občanské vybavenosti budete mít
možnost si od nového roku přečíst některé tituly denního tisku
a časopisy pro dospělé, mládež i děti. Můžete zde posedět při
čtení v příjemném prostředí i nad šálkem kávy nebo čaje. Tak to
jen stručně o dvou novinkách.
A opět jsme se ani nenadáli a Vánoce jsou za dveřmi… V době
uzávěrky tohoto čísla se v Petrovicích po roční přestávce se začátkem Adventu opět rozzářil velký vánoční strom a doufám,
že z něj mají radost petrovické děti, ale i dospělí. Jako každým
rokem bych Vás ráda i letos pozvala na „Zpívání pod vánočním
stromem“, kde kromě koled a zpívání bude připraveno pro děti
vánoční cukroví a pro dospělé něco pro zahřátí (viz pozvánka na
str.9). Dlouholetou tradicí v Petrovicích je i koncertní podání České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v provedení pěveckého sboru
RADHOST a orchestru ZUŠ Hostivař (viz pozvánka na str. 19) a
v loňském roce měl velký úspěch vánoční koncert Rožmberské
kapely, a tak bychom letos na něj rádi navázali dalším koncertem
na druhý svátek vánoční (viz pozvánka na str. 10). A o vánočních
svátcích nesmíme zapomenout ani na pozvání do petrovického
kostela sv. Jakuba Staršího (viz program bohoslužeb na str. 11)
Přijměte, prosím, tedy v tom dnešním shonu života srdečné pozvání na všechna setkání v čase předvánočním i vánočním.
Vážení a milí petrovičtí, dovolte mi, abych Vám všem popřála
klidné a požehnané prožití svátků vánočních spolu s Vašimi blízkými a přáteli a do roku 2011 přeji Vám všem pevné zdraví, lásku
Vašich blízkých, životní pohodu a alespoň kousek toho štěstí,
které k životu patří.
JUDr. Olga Hromasová
starostka

www.prahapetrovice.cz
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Výpisy usnesení ze zasedání RMČ č. 79.-82. a
ZMČ č. XVIII. a XIX. jsou k dispozici na www.prahapetrovice.cz, horní lišta záložka Samospráva,
odkaz Zastupitelstvo a Informace z RMČ
83. zasedání RMČ z 09.08.2010
a pokračování dne 13.08.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• přesun konání řádného zastupitelstva dne
08.09.2010 na termín 13.10.2010,
• výměnu dopadové pískové plochy pod herním
prvkem točidlo Supernova na hřišti u fontány
na sídlišti Dobrá Voda za speciální pryžový povrch „SoftBond“,
• umístění klimatizační jednotky na vlastní náklady nájemce MUDr. Mokriše v urologické ordinaci, v objektu polikliniky Ohmova 271,
• vypsání záměru na pronájem prostor A0.31,
A0.32, A0.33, A0.34, A.035 a A0.36, a to za
účelem provozování gynekologicko-porodnického centra,
• povýšení rozpočtu v kapitole 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí ze 120 000 Kč
na 200 000 Kč,
• zadání veřejné zakázky na výměnu obou výtahů
v objektu polikliniky Ohmova 271,
• uzavření smlouvy s ELVIA–PRO, spol. s r.o. dle
doporučení hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na „Dodávku a montáž AV
vybavení INFOCENTRA ÚMČ Praha-Petrovice“,
• zprovoznění oploceného antukového hřiště
za domem v Morseově ul. čp. 251 až 253 za
podmínky, že zde bude dodržován provozní řád
platný pro provoz uzamykatelných hřišť v MČ
Praha-Petrovice. Odpovědná osoba za provoz a
údržbu p. Hladík, Morseova čp. 253.
Vzala na vědomí:
• oznámení o znovuoplocení pozemku TJ Sokol
Petrovice a současně souhlasí s napojením tohoto oplocení na hřiště MČ Praha–Petrovice na
pozemku par.č. 202/2 v k. ú. Petrovice,
• výpověď nájmu místnosti č. 218 o výměře
13,80 m2 ve druhém patře polikliniky Ohmova
271 a schválila vypsání záměru.
Uložila:
• místostarostovi Ing. Říhovi:
a) projednat s CSOP poskytování sociálních
služeb pro občany MČ Praha-Petrovice na
základě měsíčních objednávek,
b) shromáždit potřebná fakta a stanoviska pro
konečné kvalifikované rozhodnutí v této věci,
c) požádat dopisem MČ Praha 15 o postup
v dané věci v intencích zákona.
84. zasedání RMČ z 25.08.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• zvýšení finanční podpory na studium pro žáka
W. P. D. Souzu z 4 900 Kč ročně na částku
6 000 Kč, a to v rámci „Adopce na dálku“,
• záměr pronájmu nebytového prostoru v DOV, a
to garážového stání č. 9 o výměře 14,81 m2,
• schvaluje konání akce TOP 09 – fotbalový turnaj
– na hřišti ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice,
• navržený splátkový kalendář za vyúčtování za
služby a energie, byt č. 16, Edisonova 429, Praha 10-Petrovice za rok 2009,
• navýšení počtu laviček na 10 ks v lokalitě MČ
Praha–Petrovice, sídliště Dobrá Voda v provedení litina-dřevo.

85. zasedání RMČ z 06.09.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• vnitřní směrnice MČ Praha–Petrovice (pracovní
cesty a cestovní náhrady při pracovních cestách,
směrnice k zabezpečení řídící kontroly, inventarizační a likvidační komise),
• zřízení pobočky České pošty typu Partner I.
s tím, že do doby stavební a technické realizace
schvaluje provozování Výdejního místa typu I.
v prostorách ÚMČ,
• vypsání veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně
a úklid veřejných prostranství MČ Praha–Petrovice,
• uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor dle záměru č. 8/2010 se společností GYNMIRO s.r.o. MUDr. Krůtová a MUDr. Jatelová za
nabídnutou cenu 1 800 Kč za m2 a rok za ordinaci a 900 Kč za m2 a rok WC a další prostory
sociálního vybavení,
• neprodleně vypsat veřejnou zakázku na dokončení bytových jednotek č. 9, 10, 18 a 24 v DOV
MČ Praha–Petrovice,
• na základě doporučení Komise bytové a sociální
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 (1+kk)
s panem Janem Vyhlídalem a č. 14 (1+kk) s paní
Šárkou Pravdovou v domě Morseova 252,
• žádost o čerpání z rezervního fondu na výměnu oken a dveří v MŠ Jakobiho čerpáním částky
1 187 910 Kč,
• nabídku č. 2 na vypsaný záměr č. 9/2010 na
bývalý objekt jeslí, Jakobiho 328, Praha 10-Petrovice do další realizace,
• odložení placení nájemného u bytu č. 10, Morseova 253 z důvodu probíhající rekonstrukce s tím, že nájemné bude hrazeno počínaje
01.10.2010,
• na základě doporučení Komise bytové a sociální s ponecháním Ing. Gustava Šruta v seznamu
žadatelů do CSOP MČ Praha 15 v Janovské ul.,
• zahájení rekonstrukce objektu Morseova 251
na byty vybraným zhotovitelem z veřejné zakázky.
Vzala na vědomí:
• že s účinností od 01.05.2010 byla zapracována
do vnitřních předpisů směrnice o užívání mobilních telefonů,
• výměru zeleně MČ Praha–Petrovice dle pasportizace zeleně a poskytnutí této výměry odboru
ochrany životního prostředí MHMP,
• informaci starostky o jednání se zástupci resp.
členy Kontrolního výboru SVJ Edisonova 429
k rozúčtování služeb a energií za období březen–prosinec 2009,
• zápis z jednání Komise sociální a bytové ze dne
17.08.2010,
• zamítavé stanovisko k úpravě dopravního režimu v ul. Edisonova, Praha 10,
• dopis ředitele CSOP Praha 15 o pozastavení
zrušení smlouvy o stravování pro seniory MČ
Praha – Petrovice s tím, že petrovičtí senioři budou i nadále moci využívat služeb stravování a
to až do doby konečného vyjasnění financování
ze strany ÚMČ Prahy 15.
Uložila:
• starostce odmítnout vykonávat funkci pověřeného vlastníka DOV a přiklonit se k tomu, aby
tuto správu prováděl buď jiný pověřený vlastník, nebo aby si SVJ vybralo správní firmu,
• místostarostovi Ing. Říhovi najít s dopravními odborníky řešení, jak dopravu v ul. Edisonova zklidnit.
www.prahapetrovice.cz

Neschválila:
• nabídku poskytování informací ze zpravodajského serveru společnosti MEDIAFAX,
• navržený splátkový kalendář ve výši 110 429 Kč
k úhradě dlužného nájemného a nákladů za
služby v pronajatých prostorách v budově polikliniky Petrovice, Ohmova 271 paní Janě Kulhánové a trvá na uhrazení celého dluhu nejpozději do 31.12.2010.
86. zasedání RMČ ze dne 22.09.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• návrh rozpočtu Kulturní komise na rok 2011,
• vyúčtování poznávacího zájezdu seniorů na zámek Sychrov,
• vyúčtování akce „Hurá do školy“,
• záměr přidělení bytu na poliklinice jako bytu
správce polikliniky,
• pronájem garážového stání č. 19 v DOV.
Vzala na vědomí:
• vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby jednoho služebního bytu v ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351.
Souhlasila:
• s pronájmem prostoru A0.23 v objektu polikliniky Jitce Bendlové.
87. zasedání RMČ ze dne 04.10.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Vzala na vědomí:
• informaci starostky MČ ohledně stavu na účtech
MČ k datu 04.10.2010.
Souhlasila:
• s pronájmem místa pro umístění reklamních
ploch 2 ks rámů 625x450 mm dle žádosti
HORUS Optik v 1. patře polikliniky.
Neschválila:
• slevu na nájmu bytu 11/253 Morseova ul,
• návrh harmonogramu zpracování podkladů pro
kroniku MČ za roky 2007–2010 předložený
Ing. Říhou:
• Koncept kroniky za rok 2007-2009 bude proveden a předložen do 31.10.2010.
• Koncept kroniky za rok 2010 bude předložen
v termínu do 28.02.2011.
• Připomínky k vypracovanému konceptu budou ze strany RMČ předloženy nejpozději do
30.11.2010, za rok 2010 do 31.03.2011.
• Dílo, tj. koncept kroniky se zpracovanými připomínkami RMČ, bude předáno nejpozději do
31.12.2010, za rok 2010 do 30.04.2011.
• Cenu za provedení díla ve výši 10 000 Kč, požadovanou Ing. Říhou.
Mimořádné zasedání ZMČ
ze dne 08.10.2010
Zastupitelstvo
městské části Praha-Petrovice:
Vzalo na vědomí:
• informaci a vysvětlení starostky JUDr. Hromasové k dopisu místostarosty Ing. Říhy, adresovaného předsedkyni místní organizace ODS
Zdeňce Novotné, a pokládá obsah vysvětlení za
dostatečný.
XX. zasedání ZMČ ze dne 13.10.2010
Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice:
Schválilo:
• rozpočtové změny č. 4, 5 a 6 v předloženém znění,
• k záměru NNP 9/10 – objekt ul. Jakobiho do
.5.
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dalšího posuzování a projednávání projekt, který byl prezentován a předložen s cílem realizace
dlouhodobého záměru městské části ke zřízení
objektu pro seniory,
• odměny členům Rady MČ.
Neschválilo:
• revokaci usneseni z XIX. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice k závěrečnému
účtu.
Ustavující zasedání ZMČ ze dne 03.11.2010
Zastupitelstvo
městské části Praha-Petrovice:
Schválilo:
• program zasedání,
• volební komisi ve složení: předsedkyně volební
komise RNDr. Vlasta Křížová za Sdružení občanů Petrovic, za ODS PharmDr. Petr Slavíček, za
TOP 09 Iveta Hergottová, za Starostové a nezávislí MVDr. Roman Hanke a za ČSSD Jindřich
Oktábec,
• návrhovou komisi v tomto složení: předseda
Ing. Petr Říha, Ing. Jan Křeček, Hana Minaříková,
• návrh volebního řádu v předloženém znění,
• 2 uvolněné členy Zastupitelstva – starostu a
1. zástupce starosty,
• 5 členů Rady: starosta, 1. a 2. zástupce starosty
a 2 členové rady. 2. zástupce starosty a ostatní
2 členové Rady jsou funkce neuvolněné,
• zřízení Finančního výboru ZMČ v počtu 7 členů,
• zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
v počtu 7 členů,
• výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ.
Zvolilo:
• starostku MČ Praha-Petrovice JUDr. Olgu Hromasovou,
• 1. uvolněného zástupce starostky doc. PhDr. Ottu
Semeckého, CSc.,
• 2. neuvolněného zástupce starostky Ing. Františka Kříže,
• zbývající 2 členy Rady MČ Ing. Jana Křečka a
JUDr. André Němce,
• předsedu Finančního výboru ZMČ Ing. Jana
Křečka,
• členy Finančního výboru ZMČ Jerguše Brozáka, Ing. Jaroslava Endršta, Hanu Minaříkovou,
RNDr. Jiřího Koudelku, Ing. Pavla Šafaříka a
Ing. Danielu Volejníkovou,
• předsedu Kontorlního výboru ZMČ Ivetu Hergottovou,
• členy Kontrolního výboru ZMČ Jitku Kottovou,
Václava Kříže, Mgr. Ondřeje Petráňe, Jindřicha
Oktábce, PharmDr. Petra Slavíčka a Davida Vojáčka.
Neschválilo:
• protinávrh pana Ing. Říhy na změnu volebního
řádu,
• přerušení Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ,
• 9 členů Kontrolního výboru.
1. zasedání RMČ ze dne 08.11.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• rozdělení pracovních oblastí a kompetencí
následovně:
starostka JUDr. Hromasová – územní rozvoj, územní plánování, dopravní vztahy, správa majetku, zastupování a reprezentování MČ navenek,
• uvolněný 1. zástupce starostky doc. PhDr. Otto
Semecký, CSc. – oblast sociální, školská a kulturní, kronika MČ,
.6 .

• neuvolněný 2. zástupce starostky Ing. František
Kříž – informační technologie, Petrovický zpravodaj, webové stránky MČ,
• člen Rady MČ JUDr. André Němec – výběrová
řízení, veřejné zakázky, smluvní vztahy MČ, životní prostředí,
• člen Rady MČ Ing. Jan Křeček – oblast financí
a zdravotnictví,
• zřízení těchto komisí: Komise výchovy a vzdělávání, Komise životního prostředí a povodňová,
Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů, Komise kulturní, Komise protidrogová, zdravotní a bezpečnostní, Komise bytová
a sociální,
• podání žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti
sportu a tělovýchovy na rok 2011 a sice na
projekt rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Praha–Petrovice,
• vyúčtování koncertu Pavla Bobka a recitálu Josefa Zímy,
• návrh rozpočtu Mezinárodní festival lidových
písní,
• poplatek za jednorázové pronajmutí prostor
v objektu polikliniky Ohmova 271 za cenu
350 Kč /hod. bez DPH,
• doplněný a upravený návrh novely hřbitovního
řádu s účinností od 11.11.2010,
• konání 1. zasedání Zastupitelstva na termín
08.12.2010 od 18.00 hod.
Jmenovala:
• předsedu Komise výchovy a vzdělávání RNDr. Vlastu
Křížovou, Komise životního prostředí a povodňové
Josefa Reichmanna, Komise územního rozvoje, výstavba a dopravních vztahů Ing. Václava Kovaříka,
Komise kulturní doc. PhDr. Ottu Semeckého, CSc.,
Komise protidrogové, zdravotní a bezpečností Hedviku Křížovou a Komise bytové a sociální Helenu
Stašákovou,
• členy do Komise výchovy a vzdělávání: Janu Beránkovou, ředitelku MŠ Jakobiho, PaedDr.Vladimíru Fišerovou, ředitelku Soukromého gymnázia
ALTIS, s.r.o., Dagmar Kozelkovou, jednatelku TJ
Sokol Petrovice I., Mgr. Václava Řešátka, ředitele
PR DINO SCHOOLS, a.s., RNDr. Ludmilu Šulcovou, pedagoga, odbornou konzultantku projektu VUP pro gymnázia, Janu Velebovou, za rodiče,
Mgr. Petra Zemana, ředitele ZŠ Praha–Petrovice,
• do Komise životního prostředí a povodňové:
Jerguše Brozáka, RNDr. Petru Havelkovou, Romana Krále, Ing. Václavu Křečkovou, Jindřicha
Oktábce, Jana Vaněčka,
• do Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů: Markétu Čižinskou, Martina
Haška, JUDr. Olgu Hromasovou, Ing. Pavla Melouna, Tomáše Říhu, Ing. Pavla Šafaříka, Ondřeje Valentu,
• do Komise kulturní: Hanu Ferencovou, Ivetu
Hergottovou, Janu Kutičkovou, Václava Kříže,
Miroslava Nedomu, Hanu Pazderovou, Ing. Petra Říhu, Bc. Jiřího Stárka, Mgr. Petra Zemana,
Mgr. Libora Žídka,
• do Komise protidrogové, zdravotní a bezpečnostní: Ing. Jaroslava Endršta, Kateřinu Gedrovou, Jarmilu Košťálovou, Ing. Jana Křečka, Karla
Lamberka, Zdeňku Novotnou, MUDr. Alenu
Ochovou, Annu Rutovou, Olivera Scholzeho,
PharmDr. Petra Slavíčka, Ing. Ivu Smrčkovou,
Bc. Jitku Šulcovou, Jakuba Šurku, Miroslava Vlčka,
• do Komise bytové a sociální: Markétu Čižinskou, JUDr. André Němce, Helenu Oklešťkovou, Mgr. Ondřeje Petráně, Kristýnu Rutovou,
Magdu Staňkovou, Ing. Vladanu Šafaříkovou,
• redakční radu Petrovického zpravodaje na
www.prahapetrovice.cz

funkční období 2010-2014 ve složení: předsedkyně redakční rady RNDr. Vlasta Křížová, členové JUDr. Olga Hromasová, Ing. Jan Křeček,
Ing. František Kříž, JUDr. André Němec,
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.
Vzala na vědomí:
• informaci předsedkyně Kontrolního výboru
ZMČ Praha–Petrovice Ivety Hergottové, že zasedání Kontrolního výboru budou probíhat
minimálně 4x ročně, a to vždy po ukončení
každého kalendářního čtvrtletí, v návaznosti na
povinnosti stanovené grantovými podmínkami
a dále dle potřeby,
• informaci předsedy Finančního výboru ZMČ
Ing. Jana Křečka ohledně zasedání Finančního
výboru. Finanční výbor bude provádět kontrolu
minimálně jedenkrát za dva měsíce v návaznosti na uzavření účetní závěrky MČ Praha-Petrovice za každé kalendářní čtvrtletí. Kontrolu příspěvkových organizací, tj. ZŠ Praha–Petrovice a
MŠ Jakobiho bude provádět dvakrát ročně,
• výpověď z nebytových prostor ordinace neurologie MUDr. Šimečka,
• zaslání studie Ing. Zrzavého a Ing. Laněho z května 2010, zak.č. 1480911 – Rozšíření tramvajové sítě do oblasti Horní Měcholupy (Petrovice),
paré č. 3, zhotovitel DIPRO spol. s. r. o.,
• dopis bývalé zástupkyně starosty MČ Prahy 15
PaedDr. Heleny Lukasové, dopis Mgr. Martina
Žárského, ředitele odboru sociálních služeb a
sociálního začleňování, usnesení Rady hl. m.
Prahy č. 1781 ze dne 26.10.2010 a konstatuje, že na základě těchto informací trvá na svém
původním stanovisku, tzn. že náklady na poskytování sociálních služeb hradí MČ Praha 15,
• návrh na zimní údržbu, posoudila cenový návrh zimní údržby komunikací a schvaluje podpis
objednávky.
Souhlasila:
• se záměrem dokoupení audiovizuální techniky
v rámci doplnění vybavení režie a zasedacího
sálu Zastupitelstva.
Uložila:
• starostce, místostarostovi a radnímu provést
místní šetření na hřbitově MČ Praha-Petrovice
za účasti správce hřbitova p. Lamberka, a to
v termínu 15.11.2010 ve 13.00 hod. za účelem
zjištění skutečného stavu a vyvození závěru,
• Komisi územního rozvoje, výstavby a dopravních
vztahů prostudovat tuto studii rozšíření tramvajové sítě a předložit připomínky k ní RMČ.
2. zasedání RMČ ze dne 22.11.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• návrh programu jednání 1. zasedání ZMČ dne
08.12.2010 od 19.00 hod,
• návrh rozpočtu na akci „Zpívání pod vánočním
stromem“, vánoční strom a na vánoční osvětlení,
• konání akce „1. petrovický vánoční jarmark MČ
Praha–Petrovice“, 04.12.2010–05.12.2010 ve
společenském sále Domu občanské vybavenosti,
• částečné dorovnání provozního rozpočtu
ZŠ Praha–Petrovice na rok 2010, a to o částku
375 000 Kč,
• vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.
č. 535/3 v k.ú. Petrovice,

pokračování na str. 7

Vzala na vědomí:
• že starostka JUDr. Hromasová, místostarosta
doc. PhDr. Semecký a radní JUDr. Němec provedli místní šetření v areálu hřbitova MČ s konkrétními zjištěními,
• předložený písemný materiál a schvaluje návrh
rozpočtu „Vánoční mše J. J. Ryby“,
• informaci RNDr. Křížové, předsedkyně redakční
rady, o stavu přípravy vydání PZ č.5/2010,
• informaci o volbě Rady MČ Praha 15 vč. rozdělení odpovědností za jednotlivé oblasti činnosti.

Uložila:
• občanskosprávnímu odboru pí Riedlové, aby rozeslala výzvy jednotlivým nájemcům hrobových
míst s konkrétním termínem odstranění zjištěných závad,
• Správě majetku projednat převzetí prostor společností GYNMIRO, s.r.o. a trvá na standardním
postupu, tzn. že nájemce provádí rekonstrukci
na vlastní náklady do majetku MČ s možností
odpisu v účetnictví.

Jmenovala:
• podle ust. odst. 4. Podmínek pro udělování
grantů městské části Praha-Petrovice grantovou komisi ve složení: předseda Ing. Jaroslav
Endršt, členové: Jerguš Brozák, Ing. Jan Křeček,
RNDr. Jiří Koudelka, Hana Minaříková, Ing. Pavel Šafařík, Ing. Daniela Volejníková,
• člena Komise územního rozvoje, výstavby a
dopravních vztahů RMČ MVDr. Romana Hankeho.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ULICE – ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ VI. část
V minulých dílech jsme prošli celou bývalou zahrádkářskou kolonii v Petrovicích. Započali jsme
u Ohmovy ulice a svou procházku jsme zakončili
v ulici Bellova. I v tomto čísle budeme pokračovat
dál v poznávání petrovických ulic. Budeme se věnovat Edisonově ulici a s ní souběžné Galvaniho.
Galvaniho ulice je krátká a nenápadná. Dovede
nás k zadnímu traktu polikliniky, kde také ústí do
ulice Ohmova. Na druhém konci zas nalezneme
ulici Galileovu.
Oproti této je Edisonova ulice velmi dlouhá. Patří k jedné z nejstarších ulic v Petrovicích. V roce
1971, kdy byly Petrovice přičleněny k Praze, došlo k přejmenování ulice 5. května na Edisonovu.

Nachází se v ní několik důležitých domů, které se
váží k politickému a společenskému dění v Petrovicích.
Nenápadným, ale v minulosti pro svoji funkci
velmi známým objektem je dům čp.51. Obec ho
pro své potřeby nechala postavit v roce 1910 a
sloužil k zasedání obecního zastupitelstva, byla tu
hasičská zbrojnice a obecní vězení a byl tu i byt
obecního strážníka. V roce 1965 byl obecní dům
přestavěn na samoobsluhu potravin a v roce 1988
zde bylo kadeřnictví. Po roce 1990 se sem zpět
přestěhoval Místní úřad. Od roku 1997 zde byla
služebna Obvodního oddělení Městské policie a
po povodních v roce 2002 byly zde ubytovány

rodiny, kterým povodeň vzala jejich domy. Mezi
nejkrásnější stavby Edisonovy ulice patří bezesporu vila Maruška z počátku 20. století. V roce 1901
ji nechal postavit František Zvěřina. Tato budova
je ve své podstatě secesní a svými dekorativními
řezbami zdobených trámků ve štítu v nás zanechává velký dojem.
Za zmínku také stojí rodinný dům, který byl postaven v roce 2000 hned vedle vily Marušky. Je
dílem architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, kteří
navrhli nenápadný, ale také velmi komfortní moderní celek.

Vila Maruška

Rodinný dům od architektů Koláře a Lapky

Pohled do Galvaniho ulice

ALE PODÍVEJME SE, PO KOM TYTO ULICE NESOU SVÁ JMÉNA
Thomas Alva Edison
11. února 1847–18. října 1931
Thomas Alva Edison, jeden z nejproduktivnějších
amerických vynálezců, se narodil 11. února 1847.
Jeho rodným městem bylo Milano ve státě Ohio.
Malý Thomas začal chodit do školy, když mu bylo
sedm let. Ředitel jej považoval za duševně zaostalého, protože Edison pro svou vadu sluchu nedokázal sledovat výuku. Vydržel zde pouze čtvrt
roku.
Jeho matka byla učitelka, která svému synovi raději zajistila kvalitní domácí vzdělání. Edisonovy
vyučovací hodiny byly zaměřeny především na
četbu. Čtení se zanedlouho stalo mladíkovou
vášní. Inspirován články o vědě prováděl mladý
Edison různé chemické experimenty a sestrojil si
miniaturu parní pily. Už jako u malého se v něm
projevoval podnikatelský duch. Dokázal přimět
své kamarády, aby pro něj pěstovali zeleninu, kterou pak prodával. Ve 14 letech začal pozorovat
výrazné zhoršení svého sluchu. Tento handicap
ho ale v ničem neomezoval.
Jeho další kariéra započala po záchraně přednostova syna před jedoucím nákladním vlakem.
Odměnou mu bylo nabídnuto místo telegrafního
operátora. Telegraf byl zásadní zkušenost v jeho
životě. Díky tomuto zaměření se brzy naučil dowww.prahapetrovice.cz

konale pracovat s elektřinou, což posléze ovlivnilo
jeho badatelskou činnost. Prvním Edisonovým patentem byl volební nahrávač pro Massachusettskou státní legislativu z roku 1858.
Téměř hluchý Edison vynalezl na podzim roku
1877 fonograf. První fonografický záznam lidského hlasu byl záznam dětské říkanky, kterou vypráví jeho manželka Mary.
Ovšem největším Edisonovým vynálezem je žárovka, která se poprvé rozsvítila roku 1879. První
žárovky dokázaly svítit jen několik hodin. Badatel
měl za cíl přiblížit svůj vynález praktickému využití, a proto vytvořil nejen žárovky, ale celý systém
nutný pro její „rozsvícení“. Myšlenka elektrárny a
rozvádění elektřiny je tedy také Edisonův výtvor.
Dalším z Edisonových přínosů společnosti byl
v té době unikátní projekt pro Mahenovo divadlo,
kdy nechal nahradit zastaralé plynové osvětlení
moderním elektrickým. Celý proces proběhl ve
spolupráci s Edisonovou laboratoří v New Jersey.
Edison si nechal patentovat více než tisíc vynálezů, a přesto byl ve svém životě několikrát dohnán
na pokraj chudoby. Lidmi byl ale stále považován
za hrdinu.
Po mnoha cestách zavítal do oblíbeného New Jersey, kde 18. října 1931 zemřel.
pokračování na straně 8
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Luigi Galvani
(9. září 1737 – 4. prosince 1798)
Tento italský lékař a přírodovědec se narodil 9. září
1737 v Bologni. Byl velmi nábožensky založený, a
proto není divu, že se začal horlivě věnovat studiu
teologie. Z podnětu rodičů však tento obor opus-

til a začal se věnovat studiu lékařství. S medicínou
se poprvé setkal na univerzitě v Bologni, kterou
absolvoval v roce 1759. Roku 1762 se na půdu
univerzity vrátil jako profesor anatomie a fyziologie. V té době v Bologni nově vznikla Akademie
věd a umění, kde se věnoval výuce porodnictví a
roku 1772 byl zvolen jejím prezidentem. Za svého života byl Galvani velmi uznávaným praktickým lékařem a gynekologem. Jeho vášní ale bylo
zkoumat neuzavřené problémy anatomie. V roce
1773 se začal věnovat zkoumání obojživelníků a
zejména žab. Tyto pokusy se žábami se pro něj
později staly zásadními. Při jednom z experimentů
si Galvani povšimnul zajímavé reakce na podněty
u končetin již mrtvých žab. Zkoumání tohoto jevu
věnoval vědec několik let. Závěry těchto výzkumů
shrnul ve svém pojednání z roku 1791, které nazval Traktát o elektrických silách při pohybu svalů.
V této práci použil pojem „živočišná elektřina“.
Podle Galvaniho měl být jeho zvířecí preparát
zdrojem „živočišné elektřiny“, která způsobova-

la ony záškuby a tato elektřina měla mít stejné
vlastnosti jako elektřina uměle vytvořená. O této
teorii vedl Galvani s mnoha vědci spory, především s Alessandrem Voltou, který se ale nakonec
stal jeho spolupracovníkem.
Lékař prožil část svého života ve velké chudobě.
Bologna byla obléhána napoleonskými vojsky.
Galvani, věrný svému náboženskému názoru,
musel v roce 1797 opustit univerzitu. Ztratil také
nárok na penzi a nebylo mu dovoleno ani soukromé učení. Luigi Galvani umírá 4. prosince roku
1798 v Bologni.
Na Galvaniho pokusy navázal Volta, který jeho
experimenty s žábami aplikoval při výrobě elektrického článku . Volta byl první, kdo v roce 1799
tento elektrický článek sestrojil. Na počest Galvaniho se těmto článkům začalo říkat galvanické.
Luigi Galvani nebyl znám jen jako vědec, byl to
velmi schopný a úspěšný praktický lékař, gynekolog a chirurg.
Nicola Šafaříková

KULTURA

Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Po velmi zdařilém poznávacím zájezdu
seniorů na zámek Sychrov připravila Kulturní komise dvě další akce pro milovníky populární hudby. V první z nich jsme
21. září přivítali dnes již pěveckou legendu
tohoto žánru Pavla Bobka a hudební skupinu Knezaplacení. Zcela zaplněný společenský sál DOV uslyšel nejen starší evergreeny, ale i ukázky z nové Bobkovy desky.
Posluchači se potěšili již melodií úvodní
písně Má dívka „N“. A po ní následovaly
další, jako např. „Oh Ruby, nechtěj mi lásku
brát“, „Pojď stoupat jak dým“, „Veď mne
dál cesto má“, „Nedělní ráno“, „Stárnoucí mladík“ a nakonec „Lásko, mně ubývá
sil“. K poctě amerického zpěváka J. Cashe
zazněly skladby „Víc nehledám“ a „Velká
řeka“. Pavel Bobek přes velké zdravotní potíže, které ho v nedávné minulosti postihly,
nenechal na sobě nic znát a připravil pro

nás hezký hudební zážitek a dokázal, v rozporu s jeho závěrečnou písní, že má sil ještě
dost.
Druhá z nich se uskutečnila v sobotu
9. října odpoledne, kdy mezi nás přišla další
výrazná pěvecká osobnost především v oblasti taneční a dechové hudby – Josef Zíma.
I on ukázal, že vyšší věk nemusí být překážkou vitálního projevu a svým vystoupením
nadchl přítomné diváky. V úvodní části svého recitálu připomněl melodie a písně starších českých filmů jako např. Peníze nebo
život, Svět patří nám apod. Program pak
pokračoval písněmi, které pamětníci mohli slyšet v podání Oldřicha Nového, R. A.
Dvorského, Karla Hašlera. Připomenuty byly
také nejznámější melodie z operety „Na tý
louce zelený“ a úvodní píseň z televizního
seriálu „Hříšní lidé Města Pražského“. Diváci si také mohli společně zazpívat populární

„Cikánku“ a další písničky jako např. „Ten
večer májový“, „Léta jdou“, „Od Tábora až
k nám“, „Zůstaň tu s námi muziko česká“,
„Už kamarádi pomalu stárnem“ a mnoho
dalších známých melodií. Myslím, že diváci,
podle jejich vyjádření, odcházeli z koncertu
spokojeni s pocitem hezkého prožití pozdního odpoledne.
Kulturní komise pro závěr letošního roku
ještě připravuje:
Zpívání pod vánočním stromem 15. prosince od 16.30 hod.
Vánoční mše J. J. Ryby 15. prosince
v 19 hod. Společenský sál DOV.
Vánoční program Rožmberské kapely
26. 12. v 16 hod. Společenský sál DOV.
O. Semecký

SEZNAMUJEME SE S FOLKLORNÍMI SOUBORY
V pátek 19. listopadu se uskutečnil dosud
u nás neorganizovaný pořad pod názvem
„Mezinárodní festival folklorních souborů“.
Jednalo se především o soubory žákovské,
které však měly velmi vysokou pohybovou
i pěveckou úroveň. Protože se vystoupení
uskutečnilo v dopoledních hodinách, bylo
určeno především školní mládeži a seniorům. Děti i dospělí měli možnost seznámit
se se zvyky a obyčeji jiných národností a
srovnat je s našimi domácími soubory. Přivítali jsme soubory z Bosny a Hercegoviny,
Srbska a český soubor PRSTÝNEK, který
pracuje při ZUŠ Bajkalská v Praze 10 od
roku 1998. Inspirací pro jeho práci jsou
především lidové prameny ze středních,
východních a jižních Čech, ale někdy je to
také tvorba našich současných skladatelů
pro děti. Soubor vystupuje hlavně na akcích
. 8.

školy a pod vedením Ludmily Batíčkové se
představil ukázkami „Povídám, povídám
pohádku“, „Kotek“, „Věj, větříčku, věj!“
a „ Skočnou“.
Dalším souborem, který mezi nás zavítal,
byl soubor KUD RUDAR z Bosny a Hercegoviny. Ten založili v roce 1976 entuziasti
z města Ugljevik. Soubor má dnes 350
členů, kteří účinkují v 10 folklorních skupinách. Pravidelně se zúčastňují mezinárodních folklorních festivalů např. v Německu,
Bulharsku, Itálii, Francii, Rakousku a samozřejmě ve své domovině. Nám se představili tanci „Vlašske Igre“, „Kolubarski Vez“,
„Šopska Trojka“, „Igre iz Pomoravlja“. Dále
diváci měli možnost shlédnout krásné tance, které si pro nás připravili tanečníci souboru PROSVJETA. Ten byl založen v r. 1912
v Priboji v obci Lopare. Aktivně se podílel
www.prahapetrovice.cz

na kulturním životě obce až do roku 1946.
V r. 1991 navázal na dřívější tradice a obnovil svoji činnost. Vzhledem k válečným událostem byla tato činnost velmi omezena,
takže teprve po roce 2002 začal normálně
pracovat. Dnes má přes 100 aktivních členů. Jeho repertoár se skládá z tanců Srbska,
Banatu a Vlašskih tanců. Našim divákům
přiblížili tance Igre iz Šumadije.
Všechna vystoupení působila přirozeným
dojmem a přispěla k velmi dobrému pocitu všech diváků. Kolem stovky účinkujících
jsme na našich akcích nikdy nepřivítali. Díky
pořadatelům, vedoucím souborů a v neposlední řadě kázni účinkujících se toto množství podařilo zvládnout bez potíží. Program
to byl pestrý, poučný a jistě zaujal všechny
přítomné.
O. Semecký
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VZPOMÍNKA NA KONEC I. SVĚTOVÉ VÁLKY
Roky každému z nás ubíhají velice rychle,
i paměť se trochu opotřebovává a má tendenci zapomínat. Paměť národa by však měla být
stálá. A tak je potřeba připomínat mladé generaci historické události, které se dotýkaly, a
mnohdy velice krutě, nejen nás, ale i lidí na
celém světě.
Jedna ve své době z největších válečných
tragedií se uskutečnila v letech 1914–1918.
Zachvátila téměř celou Evropu a v r. 1917 se
k ní připojily USA. Boje probíhaly na mnoha
frontách mezi státy tzv. Dohody a státy tzv.
Ústředních mocností. Válka skončila vítězstvím
mocností Dohody.
Jako konec války je oslavován 11. listopad
1918, kdy v 11 hodin dopoledne utichly boje

na všech frontách a zavládlo příměří. Kapitulace poražených mocností byla podepsána ve
štábním vagonu francouzského maršála Foché
v Compiégne.
Proto jsme si i letošního 11. listopadu připomněli 92. výročí zakončení I. světové války slavnostním položením věnců u pomníku padlých.
Úderem jedenácté hodiny se rozezněl zvon
na kostele sv. Jakuba Staršího, který jedenácti
údery zahájil slavnostní akt. Účastnili se ho potomci bývalých legionářů, účastníků válečných
bojů z naší obce, dále pak z řad občanských
iniciativ ze Svazu důstojníků a praporčíků armády ČR Ing. Miroslav Tlamicha, Jan Kasperkevič, plk. Ing. Jiří Pešta, plk. Ing. Václav Prokeš, za asociaci nositelů legionářských tradic

Pomník padlým petrovickým občanům 11.11.2010 v 11.00 hod.

KULTURA

Ing. Jaroslav Houška, plk. Ing. Otto Daňhel, za
MČ Praha-Petrovice starostka JUDr. Olga Hromasová, místostarosta doc. Otto Semecký,
JUDr. André Němec, Ing. Petr Říha.
Za zvuku slavnostního pochodu byly položeny věnce k památníku padlých a žáci základní
školy zapálili památní svíčky. Ve svém projevu
paní starostka zdůraznila, jaké škody válečné
boje přinášejí a vyjádřila naději, že k podobným událostem již v budoucnu nedojde, ale je
potřeba si je stále připomínat a nezapomínat
na ně. Každý z účastníků setkání obdržel rudé
vlčí máky, které jsou symbolem prolité lidské
krve.
O. Semecký

Na přátelském posezení po pietním aktu:
Ing. M. Tlamicha, JUDr. O. Hromasová, J. Kasperkevič,
plk. Ing. V. Prokeš

INZERCE

KULTURNÍ KOMISE RMČ PRAHA-PETROVICE
VÁS ZVE NA

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

U PETROVICKÉHO VÁNOČNÍHO

STROMU

TENTOKRÁT NA PROSTRANSTVÍ U KŘIŽOVATKY
ULIC ARCHIMÉDOVA A BELLOVA

15. 12. 2010 V 16.30

PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT KOLEDY, ZAPÁLIT
PRSKAVKY A OCHUTNAT PERNÍČKY
www.prahapetrovice.cz

.9.

KULTURA
Kulturní komise RMČ Praha–Petrovice Vás zve na koncert

Vánoce středověku

Účinkuje

Rožmberská kapela

– soubor,

který se zabývá interpretací středověké a renesanční hudby. Navazuje na tradice historické
Rožmberské kapely, která působila v letech 1552 až 1602
na českokrumlovském zámku a v Třeboni a přispívala k lesku jihočeského panovnického
dvora Viléma i Petra Voka z Rožmberka. Úprava skladeb: Mario Mesany, František Pok,
Libor Žídek, umělecký vedoucí: Mario Mesany. Instrumentář Rožmberské kapely obsahuje
více než 40 nástrojů: krumhorny, kamzičí rohy, pumorty, šalmaje, ﬁduly, staré violy,
trumšajt, šajtholt, kobos, saracenskou loutnu, varhanní portativ, niněru, dudy, zvonkohru,
bicí nástroje.

26.12.2010 v 16 hodin

sál Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429,
Praha–Petrovice
Doprava: busem 154 od metra Háje nebo Skalka do stanice Morseova.

Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ Praha–Petrovice,
telefony: 267 900 933, 274 860 731. Vstupné 100 Kč.
. 10 .
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PETROVICKÁ FARNOST
TICHÁ NOC, PŘESVATÁ NOC, NÁHLE V NÍ JÁSOT ZNÍ.
VSTÁVEJ, LIDE MŮJ, TMU Z OČÍ STŘES, V MĚSTĚ BETLÉMĚ BŮH
ZROZEN DNES, Z LÁSKY SE ČLOVĚKEM STAL...

Na tomto místě se to asi před dvěma tisíci let stalo. Tenkrát kdesi za městem.
Dnes je tu hlavní betlémské náměstí Manger Square („Jesličkové“ náměstí)
a na něm bazilika „Nativity“ – tedy chrám Narození Ježíše. Letos v září při své první pouti do Svaté země jsem mohl toto místo navštívit.
Plno ruchu, na náměstí nedaleko mešity, taxíky, obchodníci...
Turisté a poutníci proudí na to místo, kde se stalo to, co chceme každý rok o Vánocích prožít nějak znovuzpřítomněné.
A možná každý den bychom chtěli aspoň chvíli takové posvátné atmosféry.
Tak tedy pojďme. Kdo vstupuje do betlémské baziliky, musí projít nizoučkými dveřmi. Musí se sklonit.
Jako se skláníme k dítěti. A ztichnout, naslouchat. Zastavit se. Nejen navenek, ale i v srdci. Přeji Vám takové tiché a krásné setkání u Vás
doma a zvu Vás i k návštěvě bohoslužeb a Betléma v petrovickém kostelíku.
Miloš František Převrátil
kněz petrovické farnosti
Vánoční bohoslužby v petrovickém kostele sv. Jakuba Staršího
24.12.2010
25.12.2010

Štědrý večer
slavnost Narození Páně

26.12.2010

neděle, sv. Rodiny

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010
01.01.2011
02.01.2011
04.01.2011
05.01.2011
06.01.2011

sv. Jana Evangelisty
sv. Mláďátek betlémských
poslední den obč. roku
Matky Boží Panny Marie
2. vánoční neděle
Zjevení Páně – Tří Králů

16.30 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi
0.00 půlnoční mše sv., 9.00, 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 12.00–17.00
9.00 a 10.30 mše sv., obě s obnovou manželských slibů
kostel otevřen též 12.00-17.00
18.30 mše sv. s žehnáním vína a následné setkání na faře
18.00 mše sv.
20.45 mše sv.
18.00 mše sv. a adorace
18.00 mše sv. na poděkování, Te Deum
10.30 mše sv.
9.00, 10.30 mše sv.
18.00 mše sv.
20.45 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy
18.00 mše sv. a adorace

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku – vánoční doba a vánoční výzdoba v kostele trvá až do:
09.01.2011, neděle, Křtu Páně
9.00, 10.30 mše sv.
Od Štědrého večera do 26. 12. večer (mimo čas bohoslužeb)
bude možno si v kostele připálit lampičky od světla přivezeného z Betléma.
Kromě mimořádného dlouhého otevření 25. a 26. 12. odpoledne
je kostel přístupný v době bohoslužeb.
Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další informace o životě
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze 10-Petrovicích
najdete na internetových stránkách na adrese http://farnost.petrovice.org/
www.prahapetrovice.cz

. 11 .

PETROVICKÁ FARNOST
SALVE REGINA
To není jen mariánské pozdravení (latinsky „Buď zdráva, Královno!“), ale
i název polského souboru z lázní Szczawno v Kladské oblasti, která před staletími na čas patřila k českému království.
Spojujícím článkem mezi těmito zpěváky a hudebníky a Petrovicemi je o. Romuald Brudnowski, který byl jmenován
prvním zdejším farářem při založení
samostatné petrovické farnosti při našem kostelu sv. Jakuba Staršího v roce
1996. V minulých letech již několikrát
přijel „na místo činu“ – vždy se skupinou polských přátel. I my jsme jej několikrát navštívili v jeho stávající farnosti
v Kudowa Zdrój. Vždy to byla zajímavá
zkušenost, příval polské pohostinnosti
a vřelosti – dokonce i při polských návštěvách u nás jsme se cítili obdarováni.
Bylo velmi milé, že se našly i příležitosti
k setkání paní starostky JUDr.Olgy Hro-

.
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masové a dalších členů RMČ a petrovického zastupitelstva ať zde u nás nebo
i v Polsku.
V pátek 12. listopadu vyjeli Poláci ku
Praze. Celý autobus. Spolu s paní starostkou jsme na ně čekali ve vestibulu hostivařského hotelu Kanárek. Zabloudili ve spletitých pražských ulicích.
Nakonec je paní starostka navigovala
plynnou polštinou pomocí mobilu, dokud jsme neuviděli světla jejich vozidla.
V sobotu ráno jsme vyjeli na prohlídku
Prahy: od Hradčan dolů na Staré Město. Paní starostka se z organizátorky
ubytování a navigátorky pohotově proměnila na průvodkyni. Já jsem jen občas přispěl znalostmi o církevních pozoruhodnostech...
Na odpoledne polský soubor nabídl
naší veřejnosti koncert duchovní hudby
s názvem „BOHU K CHVÁLE – LIDEM

www.prahapetrovice.cz

K RADOSTI“ („BOGU NA CHWAŁĘ
– LUDZIOM KU RADOŚCI“). A radost
to opravdu byla. Nádherný polyfonní zpěv nás doslova přikoval do lavic.
A leckomu ukápla i nějaká ta slza dojetí. A totéž se opakovalo i v neděli, kdy
soubor svým zpěvem ozdobil i mši sv.,
slouženou za požehnání pro novou petrovickou radu a zastupitelstvo. A to za
účasti paní starostky i některých dalších
zastupitelů. Celé setkání poté završilo přátelské posezení s občerstvením.
A protože navíc bylo na listopad až
neuvěřitelně nádherné počasí, mohlo toto setkání proběhnout převážně
venku v okolí fary a všichni návštěvníci
i zájemci z našich řad se tak pohodlně
vešli. I shůry tedy bylo této události přáno měrou vrchovatou.
M. F. Převrátil, M. Nedoma

ŠKOLY

NOVÉ MATURITY NA VLASTNÍ KŮŽI, ALTIS JEDE DÁL!
Stále vděčné mediální téma, které v poslední době naplnilo mnoho novin a časopisů, dorazilo i na naše gymnázium.
Naši studenti tak mohli v maturitě nanečisto vyzkoušet na vlastní kůži to, co
někteří neinformovaní hrozivě oznamovali ve svých prohlášeních pro média. Ve skutečnosti to u našich studentů nevyvolalo velké emoce, spíše to vzali jako možnost skutečně si vyzkoušet
tuto formu testování. Asi je to tím, že
gymnázium ALTIS má dlouhodobě zavedený systém průběžného testování během studia. Rovněž maturity na
gymnáziu ALTIS nebyly a nejsou za hubičku a studenti od svých starších kolegů věděli, že pro úspěšné složení tradiční maturity musí odvést dosti vysoké výkony, a to i v době před maturitou, protože jinak by k maturitám nebyli ani připuštěni. Měli dostatek informací o průběhu nových maturit (střední
školy tuto skutečnost již věděli dlouhou
dobu předem) a samotný vzdělávací
program gymnázia je postaven na takové úrovni, že připravované maturity by
neměly většinu studentů zaskočit. Tento školní rok máme dvě třídy, které budou končit osmiletý cyklus. Různé mediální vlny, jako bojkot některých škol
a podobně, tak procházely bez zásadních dopadů na naši přípravu. Na doporučení gymnázia si všichni naši studenti zvolili vyšší úroveň maturity a v den
„D“ proběhly maturity celkem bez problémů. I proto, že vedení školy a vyučující zvládli předcházející školení MŠMT,
i když řada těchto školení byla občas
ryze formální. Není se čemu divit, když
se něco dělá poprvé, je předpoklad, že
se objeví i řada organizačních nedostatků. Po ukončení maturit a odeslání
výsledků jsme pochopitelně očekávali výsledky s mírným napětím, i když ze
znalosti stavu výuky jsme věděli, že výsledky budou kladné. Vyhodnocení na
centrále MŠMT občas vázlo a sem tam
se vloudila i chybička.
Nakonec jsme patřili mezi školy, které
konečné výsledky nedostaly úplné. Dokonce se dá říci, že u jedné třídy jsme
nedostali výsledky téměř žádné. Teprve poté, kdy centrála MŠMT provedla
následnou kontrolu, objevily se po týdnu výsledky kompletní. Potvrdily naše
předpoklady – výsledky byly výborné.
Především v angličtině se většina studentů přiblížila maximálnímu hodnocení a pohybovala se v úrovni 1. Čes-

ký jazyk jako další povinný předmět byl
zvládnut také dobře. Na základě těchto
zkušeností již studenti vyplnili přihlášky ke státní maturitní zkoušce. I když
pro ně jarní zkouškové období bude
náročné (státní a školní část bude trvat
několik týdnů), nemají ani oni ani my
jako pedagogové o jejich výkony obavy.
A také věříme, že udrží naši vysokou
laťku při vstupu na vysoké školy. Poslední maturanti opět prokázali svoji kvalitu
a při přijímacích zkouškách na univerzity jsme měli 100% úspěšnost, přičemž
školy, na které byli přijati, jsou chápány
jako velmi prestižní. Pro ilustraci je možno uvést Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, kde naše studentka byla přijata jako osmá z 3 600 uchazečů, přijetí dalších 2 studentek na žurnalistiku
(přičemž jedna z nich se umístila na 1.
místě a s přehledem „porazila“ několik tisíc svých vrstevníků ucházejících se
o studium tohoto oboru) nebo přijetí několika studentů na ﬁlozoﬁckou fakultu či právnickou fakultu. U této třídy jsme také zaznamenali školní rekord
v počtu vysokých škol, na které byl náš
student přijat, číslo se zastavilo na počtu 6.
Státní maturity a testování úrovně
dětí pomůže hlavně rodičům?
Tato otázka je mnohdy nesprávně interpretována i řadou odborníků a laici
v médiích často mluví úplné nesmysly.
Faktem je, že naše školství dospělo do
stadia, kdy je nutné stanovit určitá kritéria a dát signál veřejnosti – tedy rodičům – jakou školu chtějí zvolit pro své
dítě. Nedostatek relevantních informací
vede k tomu, že rodiče při výběru školy
podléhají jednoduchým trikům, marketingovým ﬁntám, zakrývání skutečného
stavu a snobským stereotypům. Se skutečným vzděláním to má mnohdy málo
společného a často to připomíná starou
anekdotu o cestě autem předlistopadových politiků za dělným lidem – auto se
porouchalo, ale všichni se tváří, jako by
dále jelo. Proto je potřeba, aby MŠMT
spustilo takové testování, které z počátku asi bude s řadou problémů. Bohužel,
s tímto se mělo začít již před patnácti
lety. Argumenty proti takovým testům
často připomínají spíše nechuť něco
zjistit, protože se někdo kochá tím,
že když to nevíme, tak to vlastně neexistuje. Bohužel, opak je pravdou
a budoucnost bude svědčit vzdělaným a
připraveným lidem, kteří budou čelit obwww.prahapetrovice.cz

rovskému náporu vzdělané inteligence
z Asie (kde podle světových výzkumů
výrazným způsobem startuje vědomostní společnost). Proto je nutné spustit jak
státní maturity, tak i testování mladších
žáků v klíčových bodech jejich studia (tj.
po páté a deváté třídě ZŠ). Jistě, můžeme se dozvědět i řadu nepříjemných výsledků, ale je to jediná cesta, jak reagovat a upravovat vzdělávací programy.
Přinese to i nemilé organizační změny a
restrukturalizaci státních, veřejnoprávních, církevních a soukromých škol, ale
je to nejvíce odpovědná cesta, jak posílit vzdělání budoucích generací. Je nutno posuzovat školy podle výsledků, ne
podle zřizovatele.
Jen tak se nebudou objevovat manipulativní články typu „exkluzivní škola“, „škola toho a toho“, aniž by taková škola měla svoje úspěšné absolventy a objektivní poznatky z nezávislého
testování.
Co nás čeká, kromě přípravy na
nové maturity?
Tradičně připravujeme Akademii gymnázia ALTIS dne 16.12.2010 v 19.00
v kulturním centru v Petrovicích, na kterou jsou zváni i občané Petrovic. Naši
studenti a studentky si připravili řadu
kvalitních uměleckých a zábavných vystoupení, a budeme se tak moci v předvánočním čase věnovat i jiné oblasti než
učení.
Pro nově otevřené ročníky ve školním
roce 2011/12 připravujeme i rozšíření
vzdělávací nabídky o anglický modul.
Tento by měl dále výběrově rozšiřovat
kvalitní všeobecné základy, které jsou
obsaženy v českém modulu a v žádném
případě nemá znamenat omezení všeobecných znalostí získaných v mateřském jazyce. Dle našeho názoru je to
jedna z cest, jak se pokusit skloubit kvalitní vzdělávání s užíváním cizího jazyka.
V současné době se již rozbíhá kolotoč přijímacího řízení na střední školy a
naše gymnázium je stále žádané, právě
pro svoji kvalitní úroveň a práci s nadanými dětmi.
Na závěr nezbývá než popřát všem lidem dobré vůle příjemné prosincové
svátky. Těm, kteří pracují v oblasti vzdělávání navíc i trpělivost a dobré nápady.
Za vedení gymnázia, pedagogický sbor
a naše studující
Jaroslav Fišer
Zřizovatel gymnázia ALTIS,
Petrovice
. 13 .

ŠKOLY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO AREÁLU V PETROVICÍCH
V neděli, v symbolické datum
10.10.2010, byl slavnostně otevřen
nový školní areál DINO SCHOOLS of
PRAGUE za přítomnosti ministra zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga a starostky MČ Praha - Petrovice
JUDr. Olgy Hromasové v doprovodu zřizovatelky DINO SCHOOLS of PRAGUE, a.s.
paní Ivety Páleníčkové.
Paní starostka ve svém projevu mimo
jiné uvedla:
„Otevřením tohoto nového školního
areálu DINO SCHOOLS OF PRAGUE
přibyla do Petrovic další škola a můžeme jen konstatovat, že se Petrovice
stávají významným centrem vzdělávání v jihovýchodní části Prahy, přestože
jsou nejmenší městskou částí v hlavním
městě, pokud jde o její rozlohu. Kromě
historické budovy petrovické základní
školy, kde se učili žáci již od roku 1883,
byla spolu s výstavbou sídliště zprovozněna v roce 1989 i moderní budova
základní školy v Bellově (dnes Dopplerově) ulici. Dnes na stejné adrese se již
tři roky učí studenti osmiletého gymnázia ALTIS, které se může pochlubit
řadou úspěšných absolventů. Nesmíme
zapomenout ani na Základní umělec-
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kou školu z Hostivaře, která zde před
třemi roky otevřela pracoviště pro více
než stovku petrovických žáků. A dnes
toto spektrum, rovněž v Dopplerově ulici, doplnila i DINO SCHOOLS OF PRAGUE se svojí nabídkou veškeré výuky
v anglickém jazyce od útlého věku až po
maturitu. Myslím si, že to je další skvělá příležitost pro děti i jejich rodiče, až
budou přemýšlet o tom, jaké vzdělání
poskytnout svým dětem. Sama z vlastní
životní zkušenosti mohu konstatovat,
že jediné, co rodiče mohou svým dětem
dát, je láska a vzdělání. Všeho ostatního pak již mohou dosáhnout sami. Přeji
DINO SCHOOLS OF PRAGUE mnoho
žáků a studentů, kteří budou jednou v
životě na tuto školu vzpomínat s láskou
a vděčností a využijí této jedinečné příležitosti, která jim byla rodiči a školou
dána.“
Ve svém projevu pan ministr mimo jiné
vyzdvihl důležitost jazykového vzdělávání a poukázal na možnosti kvalitní výuky žáků v dnešní době:
„Rozšířená výuka jazyků, přístup
k nejrůznějším sportovním aktivitám, nabídka mimoškolních, zájmo-

www.prahapetrovice.cz

vých kroužků a v neposlední řadě
i velmi hezké prostředí nově vybavené
školy dává těm, kteří ji navštěvují, širokou možnost hledat si a nacházet svoje vlastní priority a zaměření nejen při
volbě učiva a tím i směru vzdělávání,
nýbrž i v rozvoji svojí vlastní osobnosti.
A protože s tímto pojetím byly už budovány všechny tři školy, mateřská,
základní i osmileté gymnázium, je zde
velký předpoklad, že absolventi se pak
v reálném životě budou velmi dobře orientovat už od samého začátku.
Jsem rád, že nabídka vzdělávání je pro
naše studenty od letošního září zase
o něco širší. Vláda, i já osobně, jsme
přesvědčeni, že úroveň vzdělanosti
předurčuje budoucí konkurenceschopnost naší země, a proto vítáme každý
počin tímto směrem. Tím spíše, že si
dobře uvědomujeme, kolik osobního
úsilí všech zúčastněných stojí za úspěšnou realizací takového projektu.“
Vyjádřil svou radost nad tím, že výchovně vzdělávací soustava DINO SCHOOLS
patří mezi školy, které takové vzdělání
poskytují. Zároveň vyslovil své přesvědčení o velmi vysoké úrovni studia na
DINO SCHOOLS.

ŠKOLY

PODZIM V MATEŘSKÉ
ŠKOLE JAKOBIHO
Září je každý rok v mateřské škole náročným obdobím. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy do naší mateřské školy nově
nastoupilo 35 tříletých dětí, které si začaly zvykat na nové prostředí, postupně se zapojovaly do všech činností a
získávaly nové kamarády. Paní učitelky dětem pomáhaly překonávat obtíže
při odloučení od rodičů. V naší mateřské škole pracujeme dlouhodobě podle „Školního vzdělávacího programu“
se zaměřením na hudební a estetickou
výchovu. Děti u nás mohou navštěvovat zájmové kroužky: hudební, angličtinu, hru na ﬂétnu, keramiku a mohou se
přihlásit i na výuku základům plavání.
Pro děti máme také zajištěnu logopedickou péči.
Hlavním zaměstnáním pro děti v mateřské škole je ale „hra“, protože poskytuje dětem radost, bezprostřední uspokojení, uvolňuje napětí a přináší pocit svobody. Děti si rády hrají na prodavače,
kadeřníka, kuchaře, maminku a tatínka
atd. a v těchto hrách na životní role si
mohou vyzkoušet nové způsoby chování, které pozorují ve svém okolí. Učí se
tak rozvíjet tvořivost, komunikovat se
svými vrstevníky a s dospělými, vybírat
si a půjčovat vhodné hračky a také po

sobě dávat vše do pořádku.
Nejstarší děti v mateřské škole se už připravují na školní docházku. Již v prosinci se půjdou podívat i do Základní školy Praha-Petrovice (budovy Dopplerova
a Edisonova), kde si vyzkouší, jaké je to
být žákem první třídy. V tomto období
se již děti začínají těšit na vánoční svátky a mateřská škola pro ně připravuje
Mikulášskou nadílku a pro jejich rodiče a přátele školy si děti chystají s jejich učitelkami tradiční předvánoční vystoupení.

CO JE DŮLEŽITÉ PRO
DĚTI, KTERÉ SE
CHYSTAJÍ DO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V lednu čeká zápis do prvních tříd základní školy všechny děti, které dovrší
k 30. 8. 2011 věk šesti roků. Pokud budou rodiče chtít požádat o odklad školní docházky z důvodu nezralosti svého dítěte, musí o to zažádat při zápisu
v ZŠ. Před zápisem se mohou rodiče poradit i s učitelkou mateřské školy, která s dítětem tráví podstatnou část dne a
navíc ho může sledovat v situacích, které se podobají těm ve škole. S velkou
pravděpodobností učitelka dokáže od-

hadnout, zda má rodičům doporučit,
aby ještě zvážili nástup dítěte do školy a
poradili se o tom s psychologem.
Podle našich zkušeností případný odklad školní docházky prospěje těm dětem, které se rychle unaví, nebo takovým, které jsou nesoustředěné a těkají od činnosti k činnosti. Školní nezralost je obvyklá také u dětí, jejichž kresba je nevyzrálá a bez zobrazení detailů, u dětí které nedokážou napodobit
předkreslený jednoduchý obrazec a napsané slovo apod. O odkladu stojí za to
uvažovat i u těch dětí, jež jsou sociálně
nevyzrálé a mají problémy se sebeobsluhou, nebo u dětí se závažnou vadou
výslovnosti, pokud je naděje, že se ji
podaří odstranit nebo zmírnit. Zvažovat „pro a proti“ při rozhodování o odkladu školní docházky je dále důležité
u dětí, které se narodily v letních měsících, které jsou chronicky nemocné
nebo jsou ještě tělesně nevyzrálé. Naopak odklad školní docházky může způsobit ztrátu potřebného elánu u dětí,
které se na školu těší a jsou dostatečně zralé.
Připomínám ještě, že zápis do Mateřské
školy Jakobiho se uskuteční až v březnu
příštího roku.
Závěrem bych chtěla za celý kolektiv
naší mateřské školy popřát všem a hlavně dětem pěkné vánoční svátky.
Jana Beránková,
ředitelka MŠ Jakobiho

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

Zápis do 1. ročníku
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
V OBOU BUDOVÁCH
18. A 19. LEDNA 2011 OD 14 DO 17 HODIN
NABÍZÍME:
„ŠKOLU NANEČISTO PRO PŘEDŠKOLÁKY“
VÝUKU ANGLIČTINY JIŽ OD 1. TŘÍDY,
PŘÍPRAVU K PŘIJETÍ NA GYMNÁZIA,

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY, MIMOŠKOLNÍ AKCE.
DÁREK - KUFŘÍK S VÝTVARNÝMI A PSACÍMI
POTŘEBAMI.
INFO: MGR. PETR ZEMAN, ŘEDITEL ŠKOLY
TEL.:739001029, 274861548.
VEZMĚTE, PROSÍM, RODNÝ LIST DÍTĚTE
A SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

www.prahapetrovice.cz
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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE
Vážení rodiče budoucích školáků,
zápis dítěte do školy je zajisté významnou událostí v životě celé rodiny.
Rodiče, sourozenci i další příbuzní včetně babiček a dědečků se na tento den
těší. Budoucí školáci jsou většinou tak
trošku vystrašeni, proto je dobré je na
zápis do školy připravit. Především vysvětlit, co je čeká, přichystat do zásoby nějakou hezkou básničku nebo písničku, to také nemůže být na škodu.
Dobrá je znalost barev, vlastního celého jména, případně adresy, počítání po
jedné do deseti - objevují se i borci, kteří bez problémů počítají i do sta, to samozřejmě nutné není. Když předškolák zvládne i některé geometrické tvary
(pozná čtverec, trojúhelník…) nebo nějaké písmeno, je to dokonalé.
Odměna za přestálou trému v podobě
pochvaly nebo i malého dárku dítě utvrdí v tom, že to snad s tou školou nějak
zvládne.

Důležité je, aby si některý z blízkých dospělých udělal opravdu dostatek času
na přípravu i na vlastní zápis dítěte do
školy, není dobré zdůrazňovat, že musíme chvátat, protože ještě jedeme do
obchodního domu, vyzvedáváme mladšího sourozence ze školky a podobně.
Ideální je, stane-li se tento den malou
rodinnou slavností, kde je budoucí školák právem středem pozornosti.
Povinná školní docházka začíná v naší
republice počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo
šestého roku věku. Pokud jeho zákonný
zástupce usoudí, že dítě není dosud tělesně nebo duševně dostatečně vyspělé a tento svůj dojem si ověří v některé
pedagogicko–psychologické poradně či
u dětského lékaře, může ředitele vybrané základní školy písemně požádat
o odklad školní docházky pro své dítě
o jeden školní rok.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu v době od 15. ledna do
15. února 2011.

V naší Základní škole Praha–Petrovice máme zápis do první třídy
18. a 19. ledna 2011 vždy od 14 do
17 hodin. Zápis probíhá v obou našich
budovách – Edisonova 40 a Dopplerova-Bellova 351. Pokud chcete zapsat své
dítě právě k nám a nemůžete se dostavit
v uvedené dny (jste nemocní, jste
na horách atd.), přijďte, prosím, do
15. února 2011 osobně domluvit jiný
termín nebo zavolejte řediteli školy na
telefonní číslo 739 001 029, možno též
274 861 548 nebo napište na e-mail:
petr.zeman@zsprahapetrovice.cz. Jistě
společně najdeme termín pro Vás přijatelný.
K zápisu přineste rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Přeji úspěšný zápis i začátek školní
docházky.
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA–PETROVICE
Školní družina při Základní škole
Praha–Petrovice je určena pro všechny
zájemce z prvního stupně naší školy,
tedy pro žáky 1. až 5. tříd. Družina má
šest oddělení, tři oddělení jsou v budově Edisonova 40 a tři oddělení v budově
Dopplerova-Bellova 351. Družina je
v provozu každý pracovní den od 6.45
do 17 hodin, není v provozu v době,
kdy mají děti prázdniny.
Vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem a v souladu se
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně
vzdělávací činnosti ve školní družině,
dovedou projevovat vřelý vztah k žákům, umí vytvořit příznivé sociální klima, umí se žáky jednat, mají organizační schopnosti, vytvářejí pestrou a zajímavou skladbu činností, vždy dodržují
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
Výsledky své práce školní družina pravidelně prezentuje a společně se školou
pořádá výstavy dětské tvorby, organizuje pěvecká, taneční a divadelní vystoupení. Ve školním roce 2009/2010 organizovala školní družina i některé celoškolní akce – například Turnaj pěti míčů.
Vychovatelky školní družiny připravují
program pro děti i na školách v přírodě
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a na ozdravných pobytech v tuzemsku
i v zahraničí.
V budově Edisonova nemá školní družina vlastní místnosti nebo herny, využívá
ke své činnosti kmenové učebny, zahradu a hřiště u této budovy. Na obědy do
školní jídelny nebo do tělocvičny děti
docházejí do budovy Dopplerova (vzdálenost je asi 300 – 400 metrů) vždy společně v doprovodu vychovatelky tak,
aby byla zachována bezpečnost všech.
Podobně je zorganizována docház-

ka dětí ze školní družiny do zájmových
kroužků, které jsou také převážně v budově Dopplerova. Na kroužek i zpět do
školní družiny jdou děti vždy v doprovodu dospělého.
Školní družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, se
kterým se všichni zájemci mohou seznámit na www.zsprahapetrovice.cz.
Program nese název KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ a obsahuje všechny informace o
přihlašování, odhlašování dětí, organi-

V družině malujeme třeba stromy
www.prahapetrovice.cz
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začních záležitostech i popis činnosti,
která je v družině uskutečňována formou pravidelné výchovné vzdělávací a
zájmové práce, příležitostnými akcemi
a nabídkou spontánních aktivit. Krátká charakteristika jednotlivých součástí práce školní družiny:
PRAVIDELNÁ ČINNOST je dána týdenní
skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované hudební, výtvarné,
tvůrčí, tělovýchovné i jiné aktivity zájmového charakteru. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
nejsou zahrnuty do standardní týdenní
skladby činností. Jsou to například besídky, slavnosti, výlety, závody, návštěvy kulturních představení. Akcí se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci či další zájemci.
SPONTÁNNÍ AKTIVITY zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po
obědě, při pobytu venku, spontánní hry
v rámci ranního i odpoledního pobytu
žáků v družině. Vychovatelky při těchto činnostech nejen zajišťují bezpečnost
žáků, ale také navozují a podněcují některé jejich aktivity a nápady.
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI chápeme
nejen ve smyslu klidových činností (poslech pohádek, hudby, individuální hry,
klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování – např. závodivé hry při pobytu
venku nebo v tělocvičně.
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ nespočívá
jen ve vypracovávání domácích úkolů,
ale zahrnujeme do ní i didaktické hry,
tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

V družině máme kamarády

METODY PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:
- komunikativní kruh, rozhovor, diskuze, beseda
- soutěže, křížovky, doplňovačky, kvízy
- četba, dramatizace
- kresba, malba, koláž, mozaika,
muchláž
- zpěv, doprovod písní, tanec
- vycházky – přírodovědné, poznávací
- pohybové a sportovní hry a soutěže
- výstavy, exkurze
- videoprojekce, audioprojekce
- kulturní vystoupení, besídky
- skupinové a individuální práce
- dopravní výchova
- výchova ke zdraví.
V obou budovách školy, kde je družina
umístěna – Edisonově 40 a v Dopplerově 351, jsou při vyzvedávání dětí rodiči
k dispozici videotelefony.
Vychovatelka, která dítě předává rodičům, tedy nejenom slyší, ale i vidí, komu

V družině hrajeme pexeso
www.prahapetrovice.cz
www.prahapetrovice.cz

dítě předává. V žádném případě by tedy
nemělo dojít k tomu, že dítě ze školní družiny vyzvedne cizí osoba. Školní
družina pracuje po celý školní rok vždy
spolehlivě, plní funkce výchovné i rekreační, dbá na přípravu žáků na vyučování a rodiče dětí jsou s její prací spokojeni. S prací naší školní družiny je spokojen i ředitel Základní školy Praha–Petrovice Mgr. Petr Zeman – tedy autor tohoto článku. Dovolte mi, vážení čtenáři
Petrovického zpravodaje, abych i touto
cestou všem vychovatelkám naší školní družiny velmi, velmi poděkoval za jejich práci, která je obtížná, stále ještě
ﬁnančně nedoceněná, vyžaduje nejen
odborné pedagogické vzdělání, ale zejména trpělivost, obětavost, kreativitu a
pochopení pro dětský svět i dětské myšlení a fantazii. Za to vše děkuji.
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

V družině vyrábíme z přírodních
materiálů
17 ..
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BAREVNÉ DNY V III. M
Děti z III. M se přesvědčily, že všední dny
mohou být nevšední. „Barevné dny“modré pondělí, červené úterý, žlutozelená středa, černobílý čtvrtek a proužkovaný pátek proběhly v týdnu od
1. do 5. listopadu. Děti si doma připravily barevné košile, trička, mikiny, kal-

hoty. Děvčata ozdoby do vlasů, kluci
kšiltovky, talismany …Vyprávěli jsme si,
co každá barva symbolizuje. Psali červeně, zeleně, kreslili planety, počítali pruhy na mikinách.
Všechny děti se na projekt dobře připravily, a proto je na konci týdne čekala

odměna. Děvčata byla odměněna pěknou peněženkou a kluci dostali přívěšek na klíče.
Radoslava Winterová,
třídní učitelka III. M

JAK SE RADÍ JEDNA RADA...
Chytře radit umí kdekdo, opravdu
moudře poradit málokdo. Porady známe všichni, rád je nemá nikdo. Každá
rada je drahá, dobrá rada je nad zlato
v každé době a o radu nejčastěji prosíme babu. Každý zná někoho, kdo je
v nějaké radě. A já znám několik hodně
šikovných dětí, které jsou v Radě žáků
naší školy.
Jsou to děti, které si vybrali jejich spolužáci, aby je zastupovaly a reprezentovaly. Rada žáků se schází nepravidelně,

většinou ve středu a její hlavní činností
je snaha vymyslet akce, které by zpestřily život ve škole.
První velký úspěch si rada vysloužila
uspořádáním Dne naruby. Heslo dne
znělo: Kluci za holky a holky za kluky. Téměř všechny děti a i učitelé se na
onen vybraný den proměnili za osobu druhého pohlaví. Tento jednoduchý
úkol přinesl hodně legrace a smíchu.
V těchto dnech začínají, nebo probíhají,
další projekty, které si naši žákovští rad-

ní vymysleli – např. tajné bodování úklidu tříd a šaten, anketa o tom, zda chce
škola hledat svůj největší talent nebo
záznamy měření teploty ve třídě a četnost větrání o přestávkách.
Naši mladí radní jsou šikovní, aktivní a
plní nápadů. Držme jim všichni palce,
aby vytrvali a aby i díky nim byla ve škole atmosféra nejen studijní, ale i přátelská.
Veronika Balíčková

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Činnost, kterou žáci při práci na projektu vykonávají, není vlastně nic nového.
Žáci sbírají, shromažďují informace z určité oblasti, z určitého oboru. Zdrojem
informací je internet, literatura včetně školních učebnic, časopisy, televize,
vlastní zkušenosti nebo vlastní výzkum,
dotazníky spolužákům nebo dospělým
a podobně. Sebrané a zpracované informace žáci prezentují, tedy seznamují
s nimi rodiče, učitele, spolužáky.
Význam práce na projektu je v tom, že
žáci se učí informace hledat, ale také
třídit, vybrat důležité a podstatné. Učí
se spolupracovat s ostatními účastníky
projektu, obhájit své stanovisko, argumentovat, podřídit se nebo se prosadit,
hledat kompromis, prohrát nebo vítězit. Prezentovat výsledky projektu také
nebývá pro každého žáka lehké a mnozí se učí potlačit stud a rozpaky. Pro18 ..
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mluvit veřejně a srozumitelně ke skupině spolužáků nebo jiných posluchačů se někomu nepodaří hned napoprvé, ale od toho jsme ve škole, abychom
se i tyto pro život důležité dovednosti
naučili. I v letošním školním roce chystáme velký celoškolní projekt s názvem

VESMÍR a se závěrečnou prezentací v petrovickém společenském sále
v Domě občanské vybavenosti. Tak
snad se všechno povede.

Projekt Domy na
Staroměstském náměstí

Závěrečná prezentace projektu Domy
na Staroměstském náměstí

www.prahapetrovice.cz
www.prahapetrovice.cz

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

KULTURA

www.prahapetrovice.cz
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ROČNÍK XIX.
ČÍSLO 5
PROSINEC 2010
NEPRODEJNÉ
Periodikum městské části Praha-Petrovice

PROGRAM RADY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
Rada MČ Praha-Petrovice (dále jen Rada) se
dohodla na svém 1. zasedání dne 8. 11. 2010
v jednotlivých oblastech činnosti MČ na těchto prioritách pro volební období 2010-2014:
Hospodaření:
Rada si je vědoma postupující ekonomické
krize, složité hospodářské situace ve státě a
v hl. m. Praze, proto zásadně nepřipustí jiný
než vyrovnaný rozpočet pro jednotlivé roky
volebního období.
Bude důsledně uplatňovat efektivitu hospodaření s finančními prostředky a majetkem
městské části s cílem dosáhnout přiměřeného
obvyklého zisku, který bude následně využit
na podporu mateřské školy, základní školy, rekonstrukci polikliniky, výstavbu a vznik Domu
seniorů a ostatních aktivit městské části.
Doprava a urbanistický rozvoj:
Rada bude řešit v několika krocích problematiku dopravy v klidu.
A – provede v r. 2011 přehodnocení uspořádání stávajících parkovacích stání v ulicích a
s příslušnými orgány zajistí rozšíření množství
parkovacích stání dle kapacitních možností
místních komunikací a ploch.
B – dle Urbanistické studie MČ Praha-Petrovice bude připravovat do budoucna podmínky pro potencionální investory, kteří se
ujmou výstavby podzemních garáží.
Rada bude řešit parkování a chování řidičů
vozidel v obytných zónách ve Starých Petrovicích s ohledem na obyvatele, kteří zde bydlí
a přednost chodců před automobilovým provozem.
Rada bude sledovat plánování a realizaci velkokapacitních komunikací v oblasti zájmu
Petrovic, tedy i v okolních městských částech,
bude aktivně sledovat další vývoj a důsledně
odmítat varianty pro Petrovice nevhodné.
Rada bude podporovat dokončení projektování tramvajové trasy Hostivař – Petrovice a
její následnou realizaci.
Zdravotnictví, sociální služby, bydlení:
Bude dále pokračovat celková rekonstrukce
Polikliniky Ohmova, a to po jednotlivých etapách jako doposud.
Rada zajistí realizaci Domu seniorů s ambulantní sekcí z bývalých jeslí v Jakobiho ulici včetně
jeho provozování s vyrovnaným rozpočtem.

SLOVO ÚVODEM

Rada zajistí přestavbu bývalého úřadu MČ
zpět na obecní nájemní byty.
Školství, kultura a sport:
Rada bude pokračovat v renovaci budov
ZŠ Praha-Petrovice v Dopplerově i Edisonově
ulici, stejně tak budovy MŠ v Jakobiho ulici.
Bude spolupracovat s vedením ostatních školských zařízení a soukromých vzdělávacích
subjektů.
Rada bude zkvalitňovat nabídku mimoškolních aktivit a akcí pro veřejnost jako je Den
dětí, Hurá do školy apod.
Rada bude spolupracovat s Domem UM,
TJ Sokolem Petrovice a ostatními organizacemi při výchově dětí a mládeže v oblasti
kultury a sportu, podpoří finančními granty
organizace, které se věnují sportovním a volnočasovým aktivitám.
Rada bude zajišťovat kulturní programy ve
společenském sále Domu občanské vybavenosti.
Rada zahájí jednání s vlastníky pozemků podél ulice Výstavní na propojení mezi Petrovicemi a Jižním Městem budoucí cyklostezkou
a chodníkem pro pěší.
Životní prostředí:
Rada nepřipustí poškozování obce živelnou
zástavbou, bude trvat na respektování kriterií
obsažených ve schválené Urbanistické studii
MČ Praha-Petrovice.
Rada bude usilovat o zpracování projektové
přípravy možného zahloubení komunikace
Novopetrovická s propojením horní části Petrovic a sídliště na Dobré Vodě.
Rada bude vyčleňovat dostatečné prostředky
na údržbu a dosazování zeleně v obci, úklid
veřejných prostranství a zajišťování pořádku
na sportovních a odpočinkových plochách.
Bezpečnost:
Rada MČ obnoví činnost Komise protidrogové a bezpečnostní pro řešení rizikového chování mládeže spojeného s drogami a šikanou,
bude pokračovat ve spolupráci s Městskou
policií na snižování kriminality a vandalizmu
na území Petrovic.
Rada společně s vedením škol bude pracovat
na protidrogové prevenci.
JUDr. O. Hromasová, doc. PhDr. O. Semecký, CSc., Ing. F. Kříž, Ing. J. Křeček,
JUDr. A. Němec
www.prahapetrovice.cz

Vážení petrovičtí občané,
setkáváme se poprvé na stránkách Petrovického zpravodaje v novém funkčním
období, a tak mi dovolte, abych Vám
úvodem poděkovala za Vaši účast při hlasování ve volbách do petrovického zastupitelstva i do Zastupitelstva hl.m. Prahy.
Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za
podporu, kterou jste svými hlasy vyjádřili
nejenom mně osobně, ale zejména i většině mých kolegů z Rady a Zastupitelstva
MČ, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat uplynulé 4 roky. Spolupráce
s nimi mě opravdu těšila a co je nejdůležitější, měla pozitivní výsledky pro Petrovice jako takové. Těším se i na spolupráci
s novými členy v Zastupitelstvu MČ, kteří,
pevně věřím, přinesou do Zastupitelstva
nové nápady a svěží energii do práce pro
naši městskou část. Nadcházející 4 roky
je před námi však ještě několik úkolů,
kde jsme v minulém funkčním období
„nakročili“, ale z důvodů časových či
finančních jsme nestačili práci dokončit,
a pak samozřejmě řada úkolů nových.
pokračování na str. 4

Požehnané vánoční svátky,
mnoho štěstí, zdraví
a úspěch ve Vašem započatém konání
v roce 2011
Vám přejí za městskou část
Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová
starostka
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., místostarosta
Ing. František Kříž, místostarosta
Ing. Jan Křeček, radní
JUDr. André Němec, radní
.1.
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Místo
pro Váš
inzerát
Příjem inzerce:
Ing. Radka Vaculíková,
tel.: 274 860 731,

e-mail:
vaculikova@prahapetrovice.cz

Poděkování
Vážení spoluobčané!Jménem svým i jménem Sdružení občanů Petrovic
Vám upřímně děkujeme za Vaši důvěru,
kterou jste nám při komunálních volbách ve dnech
15. a 16. října t. r. projevili.
Velmi si toho vážíme a uděláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Za SOP : Ing. František Kříž, doc. Dr. Otto Semecký, CSc.

www.prahapetrovice.cz
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www.prahapetrovice.cz
www.prahapetrovice.cz

VOLNÝ ČAS

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V DÁMĚ V PETROVICÍCH
Během druhého listopadového víkendu se v Petrovicích odehrálo 13. mistrovství republiky jednotlivců v české dámě.
V posledních letech bylo v naší městské
části díky spolupráci s Komisí vzdělávání
a výchovy RMČ uspořádáno mnoho významných turnajů, což mne jako velkého fandu hry velmi těší. Letos se hrálo
v moderním sále Domu občanské vybavenosti, za jehož propůjčení děkuji představitelům městské části Praha-Petrovice.
Mistrovství republiky v klasických zahájeních bývá vždy dvoudenní. První den
se hraje kvaliﬁkace, z níž do ﬁnále A postupuje osm nejlépe umístěných hráčů.
Hráči, kteří nepostoupí, pak mají mož-

nost střetnout se ve ﬁnále B.
Z šestnácti účastníků se kvaliﬁkace nejlépe povedla domácímu Filipu Karetovi, který ze sedmi her šest vyhrál. Na
druhém místě skončil Robert Töpfer
z Duchcova a na třetím Jaroslav Tichý.
Na sedmém místě v kvaliﬁkaci skončil
Roman Žák, který vážil dalekou cestu až
ze Zlína. Zbylí čtyři postupující hráči patří k Prvnímu pražskému klubu dámy,
jenž funguje ve Strašnicích.
Dlouhé a náročné ﬁnále nakonec vyhrál
mladý Pavel Truhlář, který v baráži porazil Filipa Karetu a stal se už podruhé
v životě mistrem republiky. Třetí místo
z kvaliﬁkace obhájil i ve ﬁnále Jaroslav
Tichý, který byl společně s autorem to-

Vítězové ﬁnále A, zleva Jaroslav Tichý, Pavel Truhlář a Filip Kareta

hoto článku dva týdny předtím na mistrovství světa v anglické dámě v Irsku.
Mistrovství světa se tedy ukázalo být
dobrou přípravou na mistrovství republiky.
Medaile a pohár účastníkům ﬁnále A
předávali paní starostka Olga Hromasvá, místostarosta František Kříž a předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy
Vlasta Křížová.
Finále B, které skončilo asi o sedm hodin dříve než ﬁnále A, s přehledem vyhrál
Martin Vondra z Pardubic. Fotky z akce a
informace o dámě naleznete na internetové stránce www.damweb.cz.
Filip Kareta

Vítězové ﬁnále B, zleva Václav Želechovský, Martin Vondra, Filip Oplt

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00
PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ,
HTTP://WWW.DUMUM.CZ
TEL., FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820
V tomto krásném předvánočním čase bychom
Vás chtěli upozornit na naše akce a jarní
tábory, bližší informace a celou nabídku aktivit najdete na našich internetových stránkách
www.dumum.cz.
Rádi bychom všem poděkovali za přízeň, spolupráci při akcích i kroužcích.
Přejeme Vám příjemné a poklidné vánoční
svátky a šťastný vstup do nového roku.
Pracovníci DDM

Boj o první místo mezi F. Karetou a P. Truhlářem
www.prahapetrovice.cz
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HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK PATŘIL POHÁDKOVÝM POSTAVÁM (3. 10. 2010)
Letošní přívětivé podzimní počasí více než jindy lákalo ven
všechny příznivce venkovních aktivit a konala se celá řada
nejrůznějších akcí. Mezi takové, které byly zaměřené na ty
nejmenší, patřil i tradiční Pohádkový les pořádaný Klubem
přátel dětí a mládeže Petrovice (KPDM).
Předškoláci i školáci v nedělním říjnovém odpoledni vyrazili
spolu se svými rodiči po vyznačené trase, kde mohli potkat
celou řadu postav známých z pohádek a večerníčků (mj.
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Červenou Karkulku, Pata a Mata, vodníka i motýla Emanuela). Nechybělo ani velmi oblíbené malování obrázků na dětské tvářičky.
Za drobnou sladkou odměnu se na jednotlivých stanovištích
recitovaly básničky, lovily ryby ze sítě či chodilo po laně. Po
absolvování celé pohádkové cesty zavoněly opečené buřtíky a poklidné odpoledne se pomalu nachýlilo ke konci. Hojná účast (více než sto dětí) byla odměnou pro organizátory
a zároveň i závazkem do budoucnosti.
Jan Šindelář

www.prahapetrovice.cz

