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Slovo starostky

Vážení petrovičtí občané,

ještě jsme se nezotavili z dopadu pande-
mie Covid-19 a přišla mnohem větší ka-
tastrofa v podobě invaze vojsk Ruské fe-
derace na Ukrajinu. Ukrajinští obyvatelé, 
zejména matky, děti a senioři prchají před 
zvěrstvy, která ruští vojáci páchají na oby-
vatelstvu. Proto jsme se rozhodli, že ne-
budeme nečinně přihlížet tomu, co se na 
Ukrajině děje, a budeme se snažit ukra-
jinským uprchlíkům pomoci, protože ten-
to válečný konflikt se netýká jen Ukrajiny 
a Ruska, ale nás všech.

Chtěla bych z celého srdce poděkovat 
vám, petrovickým občanům, kteří jste 
projevili ohromnou vlnu solidarity a štěd-
rosti, a v neposlední řadě i firmám, na kte-
ré jsem se obrátila s žádostí o finanční 
a materiální pomoc. Seznam všech dárců 
by byl dlouhý a nemáme ani dost prosto-
ru, abychom jej otiskli, nicméně na tom-
to místě bych ráda poděkovala BISTRU 
GRÜN z hostivařského golfového areálu, 
jehož majitel velmi rychle připravil spon-
zorsky stravu pro uprchlíky, než byla navá-
zána spolupráce s CSOP Praha 15.
Velký dík patří i dobrovolníkům z České-
ho červeného kříže z Prahy 1, kteří zajistili 
lékařskou péči o všechny nemocné a děti, 
jmenovitě MUDr. Zuzaně Hábové a Radku 
Doubravovi.
Velice si vážím také finančních darů od 
petrovických seniorů, kteří prožili útrapy 
druhé světové války, a přestože jsou od-
kázáni pouze na důchod, tak nám přispěli 
finančními dary.
Z finančních darů, které jsme obdrželi, 
jsme zakoupili chybějící postele s rošty, 
matrace, lůžkoviny, hygienické potřeby, 
pleny, nádobí, pračky, sušáky, kojenecké 
výživy, mléčné výrobky a ovoce.

Poté, co ukrajinští uprchlíci překonali po-
čáteční stres a zdravotní problémy, se kte-
rými se dostávali z válečných zón, se snaží 

co nejvíce zapojit do našeho běžného 
života, takže do ZŠ v Petrovicích přiby-
lo 31 žáků, ženy, které se nemusí starat 
o malé děti, si intenzivně hledají práci. 
Řadě uprchlíků se to již podařilo a odešli 
za prací do svých nových domovů, mno-
zí z nich i mimo Prahu. Všichni, kteří za-
tím zůstávají, mají velkou snahu naučit se 
co nejdříve česky, což jsme podpořili ko-
náním jazykových kurzů přímo v sále DOV, 
kde je většina z nich ubytována.
Snažíme se jim pomoci i s vyhledáním 
pracovního uplatnění, a proto se obracím 
na firmy a občany s žádostí o nalezení pra-
covního uplatnění pro tyto uprchlíky.

To, že jsme v posledních týdnech byli za-
městnáni především zabezpečením ukra-
jinských uprchlíků, neznamená, že se život 
v naší městské části zastavil, a že se sou-
časně nestaráme i o petrovické občany.

Jeden z projektů, který jsme zahájili již 
v létě loňského roku byla přístavba MŠ 
v ulici Jakobiho, kde jsme v průběhu stav-
by museli řešit obrovské nárůsty cen ma-
teriálu, a tím pádem i nedostatek financí. 
Nakonec se vše podařilo úspěšně vyřešit 
a koncem měsíce dubna bude připrave-
na stavba ke kolaudaci. Přestože zvenku 
vypadá stavba jako dokončená, uvnitř se 
pracuje na interiérech a finišujeme s vy-
bavením nábytkem. Potom, co zprovoz-
níme tuto novou budovu budeme moci 
přistoupit k rekonstrukci objektu sousedí-
cího s areálem mateřské školy, kde dlou-

hodobě plánujeme zřízení domova pro 
seniory. I u tohoto projektu se potýkáme 
s obrovským nárůstem cen materiálu, což 
výrazně zbrzdilo přípravné práce. V sou-
časné době máme informaci, že tento náš 
projekt obdržel finanční podporu z Evrop-
ských fondů a pokud nám hl. m. Praha 
pomůže s finanční dotací na dofinanco-
vání celkového rozpočtu stavby, je reálný 
předpoklad, že bychom ještě v tomto roce 
zahájili stavební práce.

Začátkem března přišlo rozhodnutí z Ope-
račního programu Praha pól růstu, že 
na základě námi zpracovaného projektu 
obdržíme finanční podporu na dokončení 
revitalizace zahrady v MŠ Jakobiho, což 
spolu s novou přístavbou přispěje k celko-
vému zkvalitnění prostředí pro děti v naší 
mateřské škole.

Vím, že současná doba je složitá pro nás 
pro všechny, kromě situace na Ukrajině 
na nás samozřejmě doléhá energetická 
krize, vysoká inflace, nárůst cen a celkově 
řada negativních informací. Nepodlehně-
me „blbé náladě“, zachovejme si v sobě 
lidské a morální hodnoty, a i nadále si 
navzájem pomáhejme.

vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová
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Nejvíce mě dojala lidská
solidarita, říká starostka

Tento rozhovor se zrodil
v době, kdy teprve do České 

republiky přicházela první vlna 
uprchlíků z Ukrajiny.

Už od prvních chvil pomáhal kde kdo. Samozřejmě, 
že se do pomoci se zvládáním náporu příchozích 
zapojil také Úřad městské části Praha – Petrovice. Od 
té doby pokročil čas a jistě se mnohé změnilo. Tudíž 
nyní zachycujeme v rozhovoru se starostkou Olgou 
Hromasovou začátky přijímání uprchlíků.

Jak se nás v Petrovicích dotkla válka na Ukrajině?
Dotkla se nás zprostředkovaně, protože máme tady v Pe-
trovicích řadu Ukrajinců, kteří zde pracují a mají své rodi-
ny doma. Hned po vypuknutí konfliktu jsme připravovali 
první pomoc pro rodiny, spíše pro matky s dětmi. Prv-
ní skupina, která k nám přišla byly matky s dětmi. Muži 
zůstali na Ukrajině a narukovali do armády.

Připravili jsme sociální byty pro první příchozí. Ty už má-
me k dnešnímu dni (tj. 2. března) plně obsazené. Oče-
káváme samozřejmě druhou vlnu, to již budou lidé, kte-
ří zde nemají žádnou vazbu na naši republiku, to budou 
klasičtí váleční uprchlíci. Máme připravenou kapacitu na-
šeho společenského sálu s 50 lehátky, kde je veškeré 
zázemí – sprchy, umyvadla, WC, takže nemusíme tam 
nic provizorně instalovat. Teď sháníme lůžkoviny, vyzva-
li jsme petrovické občany, jestli by nepomohli. Jednala 
jsem také s petrovickou farností, jestli by neměli volnou 
kapacitu. Budu rovněž jednat s majitelem místního hote-
lu Fontána.

Existovala již v počátcích uprchlické krize nějaká 
koordinace s magistrátem?
Měli jsme poradu starostů s primátorem, nicméně cen-
trálně organizovaná podpora se postupně připravuje. Co 
si zorganizujeme, seženeme, uděláme – to máme. Ti, co 
budou registrování u Cizinecké policie, budou mít zdra-
votní pojištění a mohou čerpat finanční pomoc.

Takže to zvládáte, ale to jsou ti první příchozí.
Základní škola hned integrovala do tříd ukrajinské děti, je 
vytvořena speciální skupina, která má paní učitelku a psy-
choložku z Ukrajiny. Navíc jsou k dispozici učitelky, které 
jsou z Ukrajiny a léta tady žijí a umí česky.
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Návštěva Petrovic z EU

V budoucnu bude potřeba pro ukrajinské běžence zajistit 
zaměstnání a jiné bydlení než v nouzových podmínkách, 
jako jsou kulturní sály, tělocvičny a hasičské zbrojnice.

V jakém stavu jsou byty, v kterých jste je ubytovali?
Byty jsou jednoduše, ale kompletně zařízeny. Při jejich 
zařizování jsme museli koupit mimo jiné i pračky. Kon-
taktovali jsme prodejnu Okay v Horních Měcholupech. 
Vedoucí prodejny rozhodl, že když je nákup určen pro lidi 
z Ukrajiny, poskytne nám slevu. Když jsem chtěla platit, 

tak jeden z prodavačů říkal kolegovi: „Nevezmeme jednu 
pračku ze svého napůl?“ Připojili se další dva, a nakonec 
jsme část pořizovaných věcí získali sponzorsky.
Přístup zaměstnanců mě opravdu dojal. Na něco podob-
ného jsem pak narazila v prodejně kuchyňských potřeb 
Kitos v Hostivaři. Když paní prodavačka zjistila, že naku-
pujeme vybavení kuchyní pro migranty z Ukrajiny, tak 
řekla, že má jako zaměstnanec slevu 20 procent, a tak ji 
pro nás využila. To byly takové hezké příklady lidské soli-
darity. Kdo může, tak pomůže. (vs)

V pátek 25. března 2022 přijela na pracov-
ní návštěvu do naší městské části delega-
ce z Generálního ředitelství pro evropskou 
civilní ochranu a operace humanitární po-
moci Evropské komise v čele s Jacely-
nem Lancem. Této pracovní návštěvy se 
také zúčastnil ředitel Hasičského sboru 
HMP Luděk Prudil a velitel hasičského 
sboru ze stanice Chodov Petr Vodička.

Cílem této pracovní návštěvy bylo sezná-
mení se s podmínkami ubytování ukra-
jinských běženců v nouzovém bydlení 
v petro vickém sále DOV. Zajímali se o cel-
kový počet ubytovaných, jak je postaráno 

o jejich materiální zabezpečení, jaké ma-
jí stravování, zdravotní péči, a i zda mají 
možnost výuky českého jazyka.

Delegáti se především zajímali taktéž 
o výši vynaložených finančních prostřed-
ků na zabezpečení života běženců u nás 
s tím, že tyto informace mají evropské 
komisi sloužit pro výpočet finančního pří-
spěvku ze strany Evropské unie pro ze-
mě, které jsou zasaženy přistěhovaleckou 
vlnou z Ukrajiny.

Delegaci jsme rovněž informovali, že vý-
znamnou měrou finančně přispěli občané 

Petrovic a firmy, které požádala starostka 
MČ o pomoc.

Vedoucí delegace pan Lance 
konstatoval, že i takto malá 
městská část, jakou Petrovice 
jsou, se dokázala o ukrajinské 
běžence postarat rychle 
a vytvořit jim dobré podmínky
ve kterých v takto těžké době mohou 
přečkat v relativním klidu.

Iveta Hergottová,

místostarostka
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Pomóc! Pomóc! Pomóc!!!

Tento vzkaz ve všech verbálních i neverbálních podobách, 
prostřednictvím médií, sociálních sítí, prostřednictvím našich známých, 
přátel či spoluobčanů velmi razantně dorazil i do Petrovic.

Šílený psychopat z Kremlu, pro nějž lidský život ne-
má absolutně žádnou hodnotu, ukázal světu, že hrů-
zy 2. světové války, hrůzy nacismu, genocidy, hrůzy 
nadřazenosti a arogance moci neskončily dvacátým 
stoletím, ale jsou tu s námi i ve 21. století. Ve sto-
letí, které podle původních indicií i podle některých 
dávných proroctví mělo být stoletím rozvoje humanis-
mu, vědy a umění, rozvojem renesance mezilidských 
vztahů a návratem k rovnováze s přírodou, s Matkou 
Zemí, s Gaiou.

Jasně, že na to se nedá jenom dívat. S každodenně 
se zvyšujícími počty lidí prchajícími z válkou těžce 
zkoušených oblastí Ukrajiny, nám bylo všem jasné, 
že nelze čekat na žádné „rozhodnutí shora“ a chce-
me-li pomoci, bude to jen a jen zejména na naší ini-
ciativě. A je to tak správně. Protože pouze vlastní po-
cit vycházející z vnitřního přesvědčení, či víry, vlastní 
nutkání „něco“ udělat, je vždy tou nejefektivnější 
cestou k dosažení kýženého výsledku. Rychlé jedno-
značné rozhodnutí, dát k dispozici lidu Ukrajiny, hleda-
jícího útočiště v sousedních zemích, prostory vybave-
né zdrojem tepla, světla, energie, sociálním zázemím 
a klidem, bylo pouze výstřelem ze startovací pistole. 
A ani my jsme v tu chvíli vůbec netušili, že nás čeká 
maratón. Volba padla jednoznačně na náš sál v Domě 
občanské vybavenosti, sál, který nám léta sloužil jako 
oáza kulturních akcí, plesů a dalších společenských 
akcí. Od té doby se rozjel neskutečný závod s časem. 
Oslovili jsme všechny známé, firmy, zastupitele, ob-
čany, instituce a vůbec každého, kdo nás napadl, ať už 
je nějak spřízněn s Petrovicemi či nikoliv a všude jsme 
poptávali materiální pomoc s vybavením vyčleně-
ných prostor, pomoc s dovozem, distribucí materiálu 

Místo toho vidíme denně utrpení 
milionů obyčejných lidí, stejných, 
jací jsme my, kteří doposud žili 
pro své děti, rodiče, pro pár 
hezkých posezení s přáteli, 
pro život v klidu a pohodě.
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a vlastně s celou realizací projektu. By-
lo úžasné sledovat, jak ochotně a upřím-
ně se každý, kdo mohl, zapojoval do celé 
akce. Pomáhali všichni, petrovičtí občané 
přinesli lůžkoviny, oblečení, z řad zastupi-
telů člen Českého červeného kříže zajistil 
16 lůžek i s matracemi, další subjekt do-
dal 40 lehátek, jiný zase ručníky, povleče-
ní, prostě věci každodenní potřeby. Chlapi 
ze sboru dobrovolných hasičů Horní Mě-
cholupy ruku v ruce s kolegy ze zastupi-
telstva sestavovali postele, roznášeli ná-
bytek, kolegyně zase připravily hygienické 
zázemí, kuchyňku, jídelnu… no šlo nám to 
od ruky, radost pohledět. A tak jsme měli 
k 10. 3. 2022 připraveno cca 50 lůžek, pl-
ně vybavených lůžkovinami i hygienický-
mi potřebami, a to jak v sále, tak i v našich 
obecních bytech. Myslím, že na tak ma-
lou městskou část zatraceně dobrý výkon. 
Pokud bychom to recipročně měli vztáh-
nout na „velké“ městské části, řekl bych, 
že by se do Prahy mělo vejít zatraceně 
dost nešťastných lidí. Ale to ať si každý 
přebere. Je to o lidech. Když jsme naši 
připravenost oznamovali Krizovému cent-
ru, zařadili jsme se tam mezi ostatní posly 
dobrých zpráv z řad podobně naladěných 
organizací a bylo pro nás zadostiučiněním 
cítit z rozhovorů s tamními pracovníky, ja-
kou podporou pro ně tyto iniciativy jsou. 

A tak jsme postupně začali obsazovat ná-
mi zřízenou kapacitu prvními obyvateli 
z řad ukrajinských občanů, do bytů před-
nostně maminky s dětmi, až nám v sobo-
tu 12. 3. 2022 posádky HZS hl. m. Praha 
v nočních hodinách celou kapacitu naplni-
ly. Mnozí z těchto lidí přijeli i po třídenní 
cestě a z očí jim čišel smutek smíšený se 
strachem. To, že po několika hodinách byl 
tento pohled nahrazen klidem, ba i smích 
se objevil, to vše spolu se srdečným objí-
máním nás, místních, bylo pro nás největší 

odměnou a radostí. A že se na nás přijel 
podívat s uznáním i ředitel pražských hasi-
čů plk. Luděk Prudil, bylo už jen další po-
hlazení po duši.

Víme velmi dobře, že tím naše práce ne-
končí. Zajistili jsme základní existenční 
potřeby, teplo, stravu, spánek. Nyní ale 
musíme naše nové přátele zapojit do běž-
ného života. Naučit je jazyk, sehnat jim 
práci v České republice, pomoci s hledá-
ním bydlení, zajistit vzdělání pro děti a dal-
ší a další integraci. Jedině tak stanou se-
bevědomě po našem boku, jedině tak 
získají vnitřní svobodu, a nakonec budou 
pro naši zemi i ekonomickým a kulturním 
přínosem.

Petr Slavíček,
radní

Závěrem mi dovolte speciální 
a velké poděkování všem 
zaměstnancům ÚMČ 
Praha – Petrovice za obrovské 
nasazení a odvedenou práci 
dalece přesahující rámec jejich 
povinností i pracovní dobu, velké 
poděkování „petrovické farnosti“ 
a všem, kdo pomáhali a nadále 
pomáhají jakoukoliv formou lidu 
Ukrajiny.
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

13. ledna 2022
Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 36/2021.
Rada MČ schválila plánované investice 
MČ Praha – Petrovice pro rok 2022, a to:
• Priorita č. 1 – Seniorské bydlení – Petro-

vice. Požadovaná výše dotace z rozpoč-
tu HMP z rezervy pro MČ HMP v kapi-
tole 10, ostatní v částce 16 100 000 Kč.

• Prioritu č. 2 – Revitalizace veřejných 
ploch a výsadba zeleně. Požadovaná 
výše dotace z rozpočtu HMP z rezer-
vy pro MČ HMP v kapitole 10, ostatní 
v částce 33 910 000 Kč.

• Priorita č. 3 – Přístavba odborných uče-
ben a zázemí v ZŠ Praha – Petrovice. 
Požadovaná výše dotace z rozpočtu 
HMP z rezervy pro MČ HMP v kapitole 
10, ZŠ, ZUŠ v částce 7 000 000 Kč.

Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok 
2022 a uložila starostce MČ předložit ná-
vrh rozpočtu na rok 2022 k projedná-
ní Finančnímu výboru ZMČ a předložit 
návrh rozpočtu na rok 2022 k projedná-
ní Zastupitelstvu MČ Praha – Petrovice.

27. ledna 2022
Rada MČ vzala na vědomí žádost 
Ing. Kateřiny Hobzové ze společnosti 
Sinpps, s. r. o., v zastoupení investo-
ra – Hlavní město Praha o vyjádření 
k akci „Oprava vyhlídkové cesty na VD 
Hostivař“.
Rada MČ schválila výše uvedený záměr 
v rozsahu dle předložené projektové do-
kumentace pro společné povolení DUR 
+ DSP „Oprava vyhlídkové cesty na VD 
Hostivař“ z června 2021, generální projek-
tant Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Nad 
Štolou 384/20, Praha 7 s tím, že v k.ú. Pe-
trovice bude oproti výše uvedené projek-
tové dokumentaci provedena rekonstruk-
ce cesty až k příjezdové bráně do areálu 
PVS v ulici Ramanova na pozemku parc. 
č. 95/14.
Rada MČ schválila návrh pozvánky na XVI. 
zasedání ZMČ.
Rada MČ vzala na vědomí „Návrh nové 
obecně závazné vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. 
m. Prahy, o školských obvodech ZŠ“ bez 
připomínek.
Rada MČ schválila připojení se k mezi-
národní kampaní Vlajka pro Tibet 2022, 
a to vyvěšením tibetské vlajky dne 

10. 03. 2022 na budově úřadu.
Rada MČ vzala na vědomí návrh nařízení, 
kterým se zakazují některé formy prode-
je zboží a poskytování sužeb v energetic-
kých odvětvích a k tomuto návrhu nařízení 
neměla připomínky.
Rada MČ schválila návrh Místní knihovny 
na odpis knižních titulů dle přiloženého se-
znamu a jejich další využití.
Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ o jednání s MPSV odbor evrop-
ských fondů ke změně projektu Domova 
pro seniory, a to z důvodu snížení inves-
tičních nákladů na stavbu.

9. února 2022
Rada MČ nesouhlasila s výpůjčkou části 
pozemku parc. č. 202/11 k. ú. Petrovice.
Rada MČ schválila zahájení zadávacího ří-
zení na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na služby a s tím související dodávky, 
jejíž předmětem bude úklid v prostorách 
objektu polikliniky Ohmova 271/2, Pra-
ha 10 – Petrovice v období od 1. 5. 2022 
do 30. 4. 2024.
Rada MČ schválila zahájení zadávacího ří-
zení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby a s tím související dodávky, jejíž 
předmětem bude údržba veřejné zeleně 
a úklid veřejných prostranství v k. ú. Pet-
rovice od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.
Rada MČ vzala na vědomí zápis ze 
14. zasedání KV ZMČ konaného dne 
03. 02. 2022.
Rada MČ schválila, aby se za MČ Praha – 
Petrovice zaregistrovala Iveta Hergot-
tová jako organizátor akce Ukliďme Čes-
ko, a tím přihlásila MČ Praha – Petrovice 
k účasti dne 2. dubna 2022.

24. února 2022
Rada MČ uložila sepsání smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, za uložení nové vodovodní, kanali-
zační a plynové přípojky v ulici Dieselova 
parc. č. 544 v k. ú. Petrovice, ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy, se svěřenou správou MČ 
Praha – Petrovice.
Rada MČ schválila jednostranné zvýšení 
nájemného o inflaci roku 2021, tj. o 3,8 %, 
u všech nájemních smluv na nebytové 
prostory, u kterých to příslušné smluvní 
ujednání umožňuje, a uložila OFM, aby ná-
jemce o tomto zvýšení informoval.

Rada MČ vzala na vědomí informaci o pl-
nění usnesení ze zasedání RMČ Pra-
ha – Petrovice v období od 1. 5. 2021 do 
30. 9. 2021.
Rada MČ vzala na vědomí návrh ředitel-
ky ZŠ Praha – Petrovice Mgr. Řezníčkové 
na rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku z hlavní činnosti za rok 2021 
a návrh na rozdělení hospodářského vý-
sledku z doplňkové činnosti za rok 2021.
Rada MČ vzala na vědomí návrh ředitelky 
Veroniky Brnové, DiS. na rozdělení hospo-
dářského výsledku z doplňkové činnosti 
za rok 2021.
Rada MČ schválila návrh pozvánky 
na XVII. zasedání ZMČ.
Rada MČ vzala na vědomí incident ve smy-
slu ničení městského mobiliáře žákem ZŠ 
Praha – Petrovice a uložila radní Mgr. Ba-
líčkové, aby ve spolupráci s vedením ZŠ 
proběhla prevence mezi žáky ohledně ni-
čení a škod na městském mobiliáři.
Rada MČ schválila vyvěšení ukrajinské 
vlajky jako vyjádření podpory Ukrajině po 
agresi Ruské federace.
Rada MČ schválila humanitární pomoc 
občanům Ukrajiny, a to ve formě poskyt-
nutí ubytování pro celkem 100 osob, a to 
v prostorách společenského sálu DOV.
Rada MČ vzala na vědomí, že TJ Sokol Pe-
trovice I. nabízí ubytování pro dalších 30 
osob v prostorách sokolovny.
Rada MČ vzala na vědomí, že ZŠ Praha – 
Petrovice nabídla zajištění výuky prostřed-
nictvím pedagogických pracovníků školy, 
kteří jsou rodilými mluvčími, a to pro děti, 
které budou potřebovat na úrovni základ-
ního vzdělání.
Rada MČ uložila starostce MČ, aby co 
nejdříve informovala primátora HMP 
MUDr. Hřiba o nabídce humanitární po-
moci MČ, TJ Sokol Petrovice I a ZŠ 
Praha – Petrovice.

9. března 2022
Rada MČ schválila Rozpočtové opatření 
č. 4/2022.
Rada MČ vzala na vědomí žádost MNMP 
odboru hospodaření s majetkem o stano-
visko ke směně pozemků v k. ú. Vysoča-
ny, Petrovice a Klánovice a neměla připo-
mínky ke směně pozemku parc. č. 428/3 
v k. ú. Petrovice.
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Iberofestem chceme založit tradici

Který vznikl především z iniciativy jedno-
ho velmi aktivního muže – Mgr. Petra Za-
mazala. Od roku 1995 žije trvale ve Špa-
nělsku, ale do Petrovic, odkud pochází, se 
pravidelně poslední tři roky vrací. Rozhodl 
se po vzoru různých festivalů na Pyrenej-
ském (Iberijském) poloostrově uspořádat 
něco podobného u nás. Nejlepší bude, 
když mu dáme slovo, aby nás seznámil 
s tím, co všechno nás čtvrtou červnovou 
sobotu čeká.

„Program je rozdělen na dvě hlavní části: 
kulturní a gastronomickou. Iberofest 
jsme chtěli pořádat již loni, měli jsme 
nasmlouváno kolem 45 vystavovatelů, 
každý stánek byl originální, nic se 
nemělo opakovat. Jak všichni víme, 
zradil nás Covid-19, a my jsme museli 
akci zrušit. Věřím, že letos se festival již 
uskuteční. Máme zatím nasmlouváno 28 
vystavovatelů a doufám, že se dostaneme 
na číslo 35 až 40. Počítáme s účastí kolem 
pěti tisíc lidí, takže by to měla být pro 
Petrovice obrovská událost.

V kulturní části vystoupí minimálně čty-
ři, pět skupin. V podstatě to nejlepší, co 
u nás v latinskoamerické muzice existuje. 
Diváci uvidí ukázky rumby, samby, tanga. 
Vystoupí muzikanti pocházející z Latinské 
Ameriky, kteří zde žijí. Také se předsta-
ví česká skupina Duende Band, což jsou 
hudebníci provozující vážnou hudbu a la-
tinskoamerickou mají jako koníčka. Plá-
nujeme také výstavu obrazů jedné malíř-
ky z Dominikánské republiky a jednoho 
Peruánce.

Gastronomická část se bude konat na hři-
šti základní školy. V drtivé většině zde bu-
dou stánky nabízející speciality španělské 
a jihoamerické kuchyně z Peru, Mexika, 
Argentiny aj. Další stánky budou prodejní 
s typickým zbožím z Latinské Ameriky. Naší 
snahou je, aby žádný stánek nebyl stejný.
Vstup je zdarma. Součástí programu 
bude obrovská tombola, v níž jsou velmi 
hodnotné ceny. První cenou je víkendový 
zájezd pro dvě osoby do Barcelony.

Účast přislíbila velvyslankyně Mexika, zá-
stupci velvyslanectví Argentiny, Španěl-
ska. Na organizaci by se měly podílet ta-
ké instituty španělské kultury Cervantes 
a portugalské Camoes.

Oficiálním organizátorem je Úřad měst-
ské části, který zabezpečuje veškeré pro-
story, celou logistiku. S lidmi z úřadu je vý-
borná spolupráce, paní starostka vychází 
ve všem vstříc. Iberofestem chceme za-
ložit tradici, abychom poznávali kulturu 
a gastronomii těchto národů. Věřím, že se 
vydaří.“ (vs)

Petrovice se budou moci pochlubit unikátní akcí, která není v našich 
končinách právě obvyklá. V sobotu 25. června pořádá 
Úřad MČ Praha – Petrovice IBEROFEST.

„Měl jsem nápad uspořádat 
jakousi lidovou fiestu, kde 
se lidé mohou dobře najíst, 
poslechnout si dobrou 
muziku, zasportovat si 
a odnést si celou řadu 
zážitků.“
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Sběr biologicky rozložitelného odpadu

Od ledna roku 2022 je 
služba svozu bioodpadu 
(hnědá biopopelnice) 
zajišťována stávajícím 
vlastníkům nemovitosti 
i novým žadatelům 
bezplatně.

Pořízením nádoby na biologicky rozložitel-
ný rostlinný odpad lze snížit množství vy-
produkovaného směsného odpadu, snížit 
tím četnost svozu nádob na směsný od-
pad, a tedy i výši poplatku za směsný ko-
munální odpad. Podrobné informace k této 
službě, včetně možnosti objednání pro ty, 
kteří nádobu na sběr této komodity ještě 
nemají, najdete na stránce:

https://bioodpad.praha.eu

Poplatek za svoz směsného komunál-
ního odpadu:
Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti obec-
ně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. 
Prahy, o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci.

Nový poplatek svou konstrukcí z velké 
části odpovídá poplatku dosud zavede-
nému. Plátcem poplatku nadále zůstává 
vlastník nemovité věci, resp. společenství 
vlastníků jednotek; poplatníkem poplatku 
je fyzická osoba mající v nemovité věci 
bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve 
které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Přes podobnost obou poplatků je no-
vě poplatek stanoven jednotnou sazbou 
0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby 
na směsný komunální odpad. Výše poplat-
ku bude vypočítána na základě celkového 
počtu objednaných litrů sběrné nádoby 
u konkrétního objektu, tedy dle kapaci-
ty nádoby a počtu svozů v poplatkovém 

období, kterým je kalendářní rok. Nasta-
vením jednotné sazby za 1 litr sběrné ná-
doby je zajištěn princip rovnosti, kdy kaž-
dý poplatník hradí za 1 litr kapacity sběrné 
nádoby stejnou sazbu, bez ohledu na typ 
zástavby na území města.

V souvislosti se změnou systému sprá-
vy poplatku není nutné správci poplatku 
doručovat žádné dokumenty, plátci po-
platku registrovaní ke stávajícímu poplat-
ku budou k novému poplatku automatic-
ky přihlášeni. Evidované žádosti o zasílání 
rozpisů poplatku prostřednictvím e-mailu 
zůstávají nadále v platnosti.

Další informace o poplatku naleznete na 
portálu hl. m. Prahy www.praha.eu/popla-
tekzaodpad.cz, kde také najdete kalkulač-
ku, pomocí které si na základě Vámi zada-
ných konkrétních údajů můžete spočítat 
výši poplatku dle nové vyhlášky, nebo na 
Portálu Pražana https://portalprazana.cz.
Zdroj: MHMP

Aktuální informace ke sběru bioodpadů a k novému poplatku 
za svoz směsného komunálního odpadu.

Rostlinný odpad tvoří až 20 % 
obsahu běžných popelnic. Pětina 
odpadků, které by ještě mohly 
posloužit ozdravení ovzduší, tak 
končí ve spalovně…
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Harmonogram 
přistavování kontejnerů 
pro rok 2022 – I. pololetí

VOK
datum: zastávka: čas od – do:

6. 4. 
středa

ul. Dieselova 
(v horní části u trafostanice)

14.00 – 18.00

20. 4.
středa

ul. Frostova 
(parkoviště)

14.00 – 18.00

11. 5.
středa

ul. Lessnerova 
(parkoviště)

14.00 – 18.00

25. 5. 
středa

ul. Euklidova 
(u separovaného odpadu)

14.00 – 18.00

1. 6. 
středa

ul. Morseova 
(parkoviště při Bellova)

14.00 – 18.00

15. 6. 
středa

ul. Rezlerova 
(parkoviště naproti č. p. 307)

14.00 – 18.00

22. 6. 
středa

ul. Edisonova 
(slepá část u kostela)

14.00 – 18.00

BIO VOK
datum: zastávka: čas od – do:

23. 4. 
sobota

ul. Euklidova 
(u separovaného odpadu)

9.00 – 12.00

1. 5. 
neděle

ul. Edisonova
(slepá část u kostela)

13.00 – 16.00

21. 5. 
sobota

ul. Euklidova 
(u separovaného odpadu)

13.00 – 16.00

5. 6.
neděle

ul. Dieselova 
(v horní části u trafostanice)

9.00 – 12.00

11. 6. 
sobota

ul. Morseova 
(parkoviště při Bellova)

9.00 – 12.00

MOBILNÍ SBĚR 
nebezpečných odpadů 

a jedlých olejů
Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích

datum: zastávka: Po – Pá So

18. 05. 
středa

1. ul. Edisonova 
(parkoviště u Botiče)

15.00 – 15.20 08.00 – 08.20

2. ul. Dopplerova 
(parkoviště mezi ZŠ 
a Dino School)

15.30 – 15.50 08.30 – 08.50

Od 1. dubna 2022 dochází v návaznosti na úpravy výše 
celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, stu-
denty a seniory ve Středočeském kraji.

Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, 
studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se sni-
žuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného 
pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které bu-
dou nově poloviční oproti plné ceně. Další změnou bude 
zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří budou mít nově sle-
vu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak 
ve vlacích PID (dosud mohl cestovat v autobusech zdar-
ma). Pro cestování po Praze se ceny jízdného nemění.

Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti kompenza-
ce nevyužitých jízdenek ze strany státu nebude možný 
zpětný odkup nevyužitých jízdenek, které pozbydou po 
1. 4. 2022 platnosti, a to včetně jízdenek zakoupených 
v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Změna Tarifu 
PID od 1. 4. 2022

7 Kč 2 pásma 15 min

11 Kč 2 pásma 30 min

15 Kč 3 pásma 60/30 min.

20 Kč 4 pásma 90 min.

25 Kč 5 pásem 2 hod.

30 Kč 6 pásem 2,5 hod.

35 Kč 7 pásem 3 hod.

40 Kč 8 pásem 3,5 hod.

45 Kč 9 pásem 4 hod.

50 Kč 10 pásem 4,5 hod.

55 Kč 11 pásem 5 hod.

60 Kč 12 pásem 5,5 hod.

65 Kč 13 pásem 6 hod.

70 Kč 14 pásem 6,5 hod.
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Cyklohráček vyjíždí do další sezony

Od 26. 3. 2022 opět každou sobotu, neděli 
i svátky od konce března až do konce října 
vás vlak dvakrát denně sveze z pražské-
ho hlavního nádraží do královského měs-
ta Slaný. Podíváte se na nejhezčí pražskou 
železniční trať, tzv. Pražský Semmering, 
a přes Jinonice, Cibulku a Zličín se do-
stanete do středočeské Hostivice, odkud 
vláček pokračuje malebným krajem ko-
lem zříceniny hradu Okoř a Zákolanským 
údolím, kde se můžete vydat na výlet do 
útulného Zooparku Zájezd nebo k nejstar-
ší dochovalé stavbě v celých Čechách, 

na rotundu sv. Petra a Pavla na Budči. Vý-
znamným cílem je konečná stanice Slaný, 
jež nabízí mnoho zajímavých aktivit pro 
malé i velké. Cyklohráček během sezóny 
navíc ještě 6× zavítá až do Zlonic, kde se 
nedaleko nádraží nachází železniční muze-
um. Nedílnou součástí Cyklohráčku je od 
letošní sezóny motorová lokomotiva řady 
714 v novém pestrobarevném nátěru. Je-
jí lak je laděn do barev všech čtyř herních 
vozů. Začátkem sezóny budou do Cyklo-
hráčku doplněny nové herní prvky pro ma-
lé cestující.

* v trase Slaný  Zlonice jede jen 
ve dnech 30. 4., 21. 5., 18. 6., 30. 7., 
27. 8. a 24. 9. 2022

Speciální vlaková souprava Cyklohráčku nejen pro malé 
i velké výletníky vás při vašich cestách za dobrodružstvím 
doprovází letos již devátým rokem!

Praha hl. n. (9.06)  Slaný (10.41)

Slaný (11.02)  Praha hl. n. (12.51)

Praha hl. n. (13.04)  Slaný (14.41) 
 Zlonice* (14.55)

Zlonice* (16.44)  Slaný (17.00) 
 Praha hl. n. (18.46)
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Petrovický zpravodaj · kultura

Šíří svých zájmů a vším, co uměl, byl Petr 
skutečně renesančním člověkem. Na jed-
né straně nadaný muzikant, jenž hrál roz-
manité hudební žánry, a to především na 
klarinet nebo barokní zobcové flétny, ale 
ovládal i jiné nástroje včetně houslí. Na 
druhé straně manuálně zručný řemeslník, 
který dokázal sám pokrýt střechu chalupy 
na Vysočině, lehnout si pod auto, jež vy-
povědělo poslušnost, nebo dokonce opra-
vit hodiny. To se ostatně mělo stát podle 
Petrova otce hodináře jeho životním po-
sláním. Přál si, aby syn šel v jeho šlépějích 
a vystudoval hodinářství ve Švýcarsku, 
což ovšem nebylo v dané době možné, 
a tak se z Petra stal muzikant.

Působil jako klarinetista kapely zpěvačky 
Zorky Kohoutové, hrál s cimbálovou mu-
zikou Československého souboru písní 
a tanců, vystupoval s dechovou kapelou 
Veselka, hostoval na koncertech světově 
známé egerlandské kapely Ernsta Mos-
che. Díky tomu vedly jeho muzikantské 
cesty nejen po českých zemích, ale čas-
to i do zahraničí. Koncertoval v mnoha ze-
mích Evropy a také ve Spojených státech 
nebo v Iráku, a dokonce hrál v orchestru, 
který doprovázel světoznámého tenora 
Plácida Dominga.

Zkrátka rozhodně nepřišly ani naše Petro-
vice. Začněme však od samého začátku. 
Do Petrovic se Petr Svoboda s rodinou 

přestěhoval v roce sametové revoluce. 
Současně začal vyučovat hru na zobcové 
flétny a klarinet na Základní umělecké ško-
le v Hostivaři. Tak se projevil jeho další vel-
ký talent. Byl skvělým a neobyčejně obě-
tavým pedagogem. Z mnoha jeho žáků se 
už dávno stali dospělí lidé, ale na pana uči-
tele Petra dodnes s láskou vzpomínají.
V hostivařské umělecké škole se Petr stal 
kolegou své ženy houslistky Jindřišky Au-
ředníkové. Společně si předsevzali, že na-
bídnou hudební kulturu obyvatelům ne-
dávno vybudovaného sídliště a pomohou 
tak zušlechtit a kultivovat zdejší sídlištní 
prostředí. K tomu směřovala také Petrova 
dlouholetá činnost v petrovickém zastupi-
telstvu, do něhož byl poprvé zvolen roku 
1994 a stal se předsedou kulturní komi-
se. Časem ještě založil občanské sdruže-
ní, které mělo za cíl nejen spolupracovat 
s petrovickou radnicí na pořádání kultur-
ních akcí, ale především získávat na tuto 
činnost další finanční prostředky nad rá-
mec příspěvků městské části, například 
z veřejných grantů. Tak jsme si mohli do-
volit pozvat do Petrovic vynikající uměl-
ce nebo soubory, namátkou připomeňme 
Musicu Bohemicu, která tu vystupovala 
několikrát se svým vánočním programem, 
a to i na výchovných koncertech pro děti 
z petrovických škol, Collegium flauto dol-
ce, dechové kapely Strahovanku nebo Ve-
selku, jež zahrály na posezení pro dříve 
narozené, houslovou virtuózku Gabrielu 

Deméterovou a vynikající cembalistku 
Giedrė Lukšaitė-Mrázkovou nebo operní 
pěvce, sólisty našich předních scén Janu 
Jonášovou, Pavlu Vykopalovou a Tomáše 
Černého.

Občanské sdružení dostalo název Umění 
dětem i dospělým, což se zároveň stalo 
motem toho, o co Petr s Jindřiškou s po-
mocí svých kamarádů usilovali. Nešlo jen 
o to nabídnout kulturní akce přímo na síd-
lišti, ale naučit malé děti i odrostlejší ado-
lescenty hudbu poslouchat, nacházet v ní 
radost a v neposlední řadě ji také produko-
vat a veřejně vystupovat. Tak vznikla hned 
počátkem devadesátých let myšlenka 
uspořádat Petrovický májový koncert, na 
němž vystupovali žáci hostivařské umě-
lecké školy – a to nejenom ti z petrovické-
ho pracoviště – se svými učiteli vedle pro-
fesionálních umělců, jejichž úkolem bylo 
postarat se o závěrečnou tečku. O půl ro-
ku později následoval Petrovický advent-
ní koncert. Obě akce se staly na dlouhá 
léta v Petrovicích tradicí stejně jako pra-
videlná sobotní divadelní představení pro 
děti, opět doplněná malým hudebním žá-
kovským vystoupením. Usilovnou pílí sku-
piny nadšených organizátorů se podařilo 
nastartovat v městské části Praha – Pet-
rovice rozvoj kulturního života, o nějž pak 
Petr s Jindřiškou dlouhá léta pečovali jako 
pořadatelé, učitelé hudby i aktivní uměl-
ci. Bez nadsázky lze připojit, že petrovická 

Za Mgr. Petrem Svobodou

Ta zpráva přišla začátkem března 
jako blesk z čistého nebe: 

Zemřel Mgr. Petr Svoboda. Ještě včera tu 
byl a až do večerních hodin učil své žáky, 
ještě před pár dny si hrál se svojí vnučkou 

a před týdnem pobýval na své chalupě 
na Vysočině, ale dnes už mezi námi není. 

Odešel kamarád, přítel, dobrý člověk 
a já od první chvíle vím, že mi 

bude chybět.

17
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Bude směřovat po řece Labi do sever-
ních Čech. Dopoledne se stane naším 
cílem Děčín, především zdejší zámek, 
vybudovaný šlechtickým rodem Thun-Ho-
henstein. Prohlédneme si interiérovou 
expozici Zlatá léta děčínského zámku 
a poté se potěšíme růžovou zahradou. 
Následovat bude oběd, který bychom pro 
ty, kteří projeví zájem, rádi zajistili v indic-

ké restauraci děčínského hotelu Česká ko-
runa. Vaří tu výborně a rozhodně nemusí-
te mít obavy, že by jídlo bylo ostré.

Odpoledne navštívíme bývalé královské 
město Litoměřice. Procházka po histo-
rickém centru bude doplněna výkladem 
o místních architektonických pamětihod-
nostech. Na závěr budete moci posedět 

se stylové kavárně Káva s párou a dát si 
nejen dobrou kávu, ale také skvělý dezert.
Zájezd do Děčína a Litoměřic by se měl 
uskutečnit v květnu nebo začátkem červ-
na. Konkrétní informace budou včas ozná-
meny. Budeme se na Vás těšit.

Iveta Hergottová
předsedkyně kulturní komise

Jaro už je tady, 
sluníčko láká ven, a tak 
plánujeme uspořádat 
další zajímavý výlet pro 
naše dříve narozené 
spoluobčany.

kultura se pěstovala nejen v naší městské části, ale že se přímo 
vyvážela! Mladí muzikanti dostali možnost zahrát si na několika 
hradech a zámcích včetně samotného Karlštejna, v jehož středo-
věkých kulisách se konaly dva adventní koncerty.

Této činnosti se Petr s Jindřiškou věnovali až do roku 2003, kdy 
se jejich snažení a představy petrovické radnice rozešly. Rozhod-
ně ani poté nesložili ruce do klína. Dále pečovali jako hudební 
strýček a tetička o hudební výchovu dětí v Mateřské škole Jako-
biho. Dále vystupovali při různých příležitostech v kostele sv. Ja-
kuba se souborem Ars antiquitatis, který se věnoval autentické 
interpretaci barokní muziky. Úžasnou akcí byla jejich letní prázd-
ninová soustředění s žáky, která se odehrávala v jednom penzi-
onu na Vysočině. Mladí muzikanti z Petrova flétnového soubo-
ru Canari a smyčcového souboru vedeného Jindřiškou se tu po 
mnoho let scházeli v horkém létě a pilně celý týden cvičili pod ve-
dením svých učitelů. Na konci soustředění se konal koncert pro 
rodiče třeba na zámku v Nasavrkách nebo v některém z hotelů 
na Vysočině, a dokonce také ve výstavní síni sklárny Karlov mezi 
křehkými uměleckými díly. Často nezůstalo u jediného koncertu, 
přidávaly se další pro ostatní zájemce, několikrát se hrálo v do-
mově seniorů ve Škrdlovicích nebo v Radostíně v krásné zahradě 
jedné ze zdejších rodin pro místní publikum. Nadšených poslu-
chačů se pokaždé našlo hodně.
 

Jednou z posledních akcí, na nichž Petr vystupoval se svým sou-
borem Canari, byl Koncert pro Elišku, který pořádalo Gymnázi-
um Elišky Krásnohorské při příležitosti jubilea založení prvního 
dívčího gymnázia Minerva na podzim 2019 na Dobešce. Závěr 
koncertu patřil několika salónním skladbám, které se hrávaly ve 
dvacátých a třicátých letech minulého století. Řeklo by se, že ne-
šlo právě o muziku oblíbenou studenty pubertálního věku, kteří 
tvořili převážnou část obecenstva. Ostatně školní koncerty nebý-
vají u této věkové skupiny právě vítanou zábavou a sotva dozní 
poslední tóny, hrnou se posluchači k šatnám. V tomto případě 
však byla reakce studentů naprosto opačná. Jako fascinovaní zů-
stali sedět na svých místech a bouřlivým potleskem si na hráčích 
a jejich usmívajícím se panu dirigentovi vyžadovali další a další 
přídavek.

Byl to úžasný zážitek stejně jako mnoho dalších kulturních akcí, 
které se konaly v Petrovicích, pro Petrovické nebo s petrovický-
mi žáky hostivařské umělecké školy. Za to vše patří Petru Svo-
bodovi velké díky.

Budeme vzpomínat!
Dana Picková

Připravujeme poznávací 
zájezd pro seniory
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Vítání občánků 
Prahy – Petrovice

Návštěva knihovny
V pondělí 28. 2. 2022 navštívila naši knihovnu skupi-
na dětí z čtenářského kroužku, který při Základní ško-
le Bellova v Petrovicích vede p. učitelka Strobachová. 
Děti se seznámily s prostředím v knihovně, provozem, 
možnostmi a podmínkami půjčování knížek. Po příjem-
ně stráveném čase prohlížení a povídání si odnesly ma-
lou pozornost včetně přihlášky do knihovny.
Ivana Malá

Hledáme pracovníka na pozici

ASISTENT PRODEJE
pro naši provozovnu na adrese Chromservis, s. r. o., 
Jakobiho 327, 10900 Praha 10–Petrovice. Nástup 
možný ihned. Jedná se o práci na PC na plný, nebo 
částečný úvazek s využitím databázového programu 
K2 pro zadávání odběratelských objednávek, kde je 
nutná komunikace se zákazníky, kolegy i dodavateli. 
Požadujeme komunikativnost, dobré vystupování 
a znalost práce na PC, ochotu učit se nové programy, 
pečlivost, preciznost a  zodpovědnost. Znalost 
angličtiny a  zkušenosti s  databázovými systémy 

jsou výhodou.

Životopis s kontaktními údaji zašlete 
na personal@chromservis.eu

Městská část Praha – Petrovice připravuje na mě-
síc září 2022 tradiční vítání občánků (narození 
srpen 2021 – červenec 2022).
Pokud chcete přijmout naše pozvání na tuto akci, po-
tvrďte účast v Informačním centru veřejné správy 
a Místní knihovně MČ Praha – Petrovice osobně, te-
lefonicky nebo e-mailem na níže uvedené kontakty. 
Podmínkou je trvalý pobyt v Petrovicích.
Vítání občánků se uskuteční v Domě občanské vy-
bavenosti, Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice.

Tel.: 267 900 946
E-mail: knihovna@prahapetrovice.cz

inzerce

Nové knihy v knihovně
NĚCO PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
SKŘÍTCI RADOSTNÍČCI A VESELÉ ČAROVÁNÍ 
– Anna Burdová
BARUNKA Z BORŮVKOVÉHO STATKU 
– Eva Čepičková
LIŠČÍ OČI – Petra Hůlová
DENÍK MALÉHO POSEROUTKY: 
VELKÁ ŠANCE – Jeff Kinney
ZAHRADA PLNÁ KOUZEL 
– Nelly Möhlerová
NAHOŘE BEZ
– Jutta Nymphiusová
NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY 
O ZVÍŘÁTKÁCH
– Anne Suessová
TLAPKOVÁ PATROLA: 
DOBRODRUŽSTVÍ NA MOŘI 
– Petra Vichrová

NĚCO PRO DOSPĚLÉ:
COURA – Jana Bernášková
PROPAST SMRTI – Robert Bryndza
IMITÁTOR – Daniel Cole
KNÍŽE SMRT – Dominik Dán
NIKDY – Ken Follett
15 roků lásky – Patrik Hartl
MRTVÝ NA PLÁŽI – Anna Johannsen
ZLODĚJKA PŘÍBĚHŮ – Michaela Klevisová
DENÍK FARÁŘKY – Martina Viktorie Kopecká
LOV – Bernard Minier
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Zimní únorové měsíce zpestřily některým žá-
kům druhého stupně návštěvy pana skláře, kte-
rý jim představil své řemeslo, a dokonce všem 
dovolil vyzkoušet si, jak se jim skleněná tyčinka 
může pod vlastníma rukama a dechem promě-
nit v něco úplně jiného.

V průběhu února také probíhaly ze stran žákov-
ské redakce pilné přípravy na vydání druhého 
čísla školního časopisu, který je na naší škole 
jednou z letošních novinek. Časopis je plný an-
ket, rozhovorů, fotek a informací o tom, co se 
ve škole děje. Budeme rádi, když rozšíříte řa-
dy jeho čtenářů. Snadno ho najdete na našich 
webových stránkách.

Konec února nás, stejně jako celou společnost, 
zasáhl válkou na Ukrajině. A stejně jako v celé 
společnosti, i u nás ve škole se objevila veliká 
vlna solidarity. Třída 4.A uspořádala sbírku ply-
šáků a hraček pro ukrajinské děti. A sešlo se 
jich tolik, že by se dalo otevřít hračkářství. Vět-
šina hraček je už nyní v rukou ukrajinských dětí 

na různých místech v Praze a zejména v Kongre-
sovém centru. Paní ředitelka po dohodě s paní 
starostkou už 28. února zorganizovala v prosto-
rách pavilonu adaptační skupinu pro děti z Ukra-
jiny. Ve třídě se dětem věnuje paní učitelka Ole-
sa, která pochází z Mukačeva v Zakarpatské 
oblasti a ve své rodné Ukrajině pracovala jako 
učitelka. S dětmi pomáhá paní asistentka a paní 
učitelka z naší školy, které mluví ukrajinsky. Tří-
du navštěvuje 22 dětí ve věku 4 – 16 let. Během 
dopoledne se vzdělávají ve svém mateřském ja-
zyce, spolupracují a potkávají se s českými dět-
mi a seznamují se s češtinou.

Začátek druhého pololetí také tradičně pat-
ří dnům otevřených dveří. Ten první letos pro-
běhl 22. února online a ten druhý již prezenč-
ně 8. března. Škola byla otevřena všem, kteří si 
ji chtěli prohlédnout v běžném pracovním dnu, 
a zejména budoucím prvňáčkům a jejich rodi-
čům, kteří se těší na 5. a 7. dubna, tedy na dny 
svého zápisu do 1. třídy.

Zimní spánek se nás netýká…
Třetí čtvrtletí školního roku nás nenechalo příliš vydechnout 
a přineslo nám mnoho akcí a událostí. Zveme vás, abyste se 
za některými spolu s námi ohlédli.

20
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Opět padaly rekordy a ukázalo se, že skok 
vysoký je na naší škole opravdu pojem.
Veliké ovace, povzbuzování a obdiv zažili 
všichni soutěžící od svých spolužáků i uči-
telů a opravdová radost z toho, že se vra-
címe k tradičním akcím, byla patrná v kaž-
dém koutě školy.

Velkým a rezonujícím tématem se v úno-
rových a březnových týdnech stala pro dě-
ti i pedagogy tvorba mota školy, které by 
v sobě skrývalo a neslo hodnoty a prio-
rity, se kterými se všichni ztotožňujeme 
a jsou pro nás důležité. Nápady a podně-
ty přinášel nejprve školní parlament, se-
známil s nimi svoje spolužáky i učitele, ti 
pak společně diskutovali ve třídách. Uči-
telé pak v rámci pracovní skupiny a s od-
borným vedením pracovali na svém po-
jetí. Všechny diskuse a nápady nakonec 
dostaly svoji finální podobu a byly zasaze-
ny do slova STROM. STROM nám asociu-
je bezpečí, stabilitu, růst, pevné ukotvení, 
rozhled, život nebo aktivitu. Také je sym-
bolem snahy naší školy věnovat se envi-

romentální výchově a zvelebování školní 
zahrady, kterou využíváme k výuce a ve-
řejnost k aktivnímu trávení volného času. 
STROM je zároveň slovo, které v sobě 
skrývá růst, respekt, tradice, spolupráci 
a my (nás všechny), tedy hodnoty, které 
jsou pro nás klíčové.

V březnu jsme všichni společně tedy za-
seli pomyslné a semínko. A jak nám náš 
strom bude růst, s vámi ho budeme rádi 
sdílet. Věříme, že o něj budeme pečovat 
všichni a bez ohledu na všechno, co se 
kolem nás v těchto dnech děje, z něj po-
roste statný strom s pevnými kořeny.

Martin Staněk, Veronika Balíčková

/1 Mistři florbalu
 /2 Tvoříme si svoje stromy

/3 Petrovická laťka
/4 Florbaloví mistři
/5 Nové posezení

/4

/5
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8. březen ale také patřil 
velké tradiční akci – 

Petrovické laťce a všem 
jejím aktérům. Tělocvična 

naší školy po dlouhé 
době mohla zažít skvělou 

sportovní atmosféru 
a dokonalé výkony.
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Vážení rodiče, milí prarodiče, přátelé 
mateřské školy.
Byla jsem požádána napsat v této, pro 
všechny ne úplně lehké době, nějaký mi-
lý, optimistický článek, který se týká naší 
mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že školka je plná našich 
nejmenších dětí, protkána jejich švitoře-
ním, energií, ozdobena jejich úsměvy, na-
plněna nadějí a touhou po objevování, je 
vlastně plná optimismu. Pohled na „svět 
venku“ je pro nás, pedagogy, kteří pracu-
jeme s nejmenší generací, řekla bych, las-
kavý, plný lásky, víry, přátelství a naděje. 
Práce s těmito dětmi vyžaduje mnoho 
lásky, péče, trpělivosti a také zkušenos-
tí. Paní učitelky naší školky jsou v tomto 
nepřekonatelné.

Velmi podstatná je také spolupráce s ro-
diči, otevřená komunikace a vstřícný po-
stoj všech. Myslím, že v naší školce se 
daří toto vše naplnit. Byť byla doba covi-
du velmi těžká pro nás pro všechny, zvlášť 
v posledních měsících byly karantény tak-
řka neúnosné, stále dokola se opakující, 
pro všechny vyčerpávající, společnými 

silami jsme vše zvládli a překonali. Ráda 
bych poděkovala vám, rodičům, za vstříc-
ný a přátelský postoj, i když ne vždy šlo 
emoce „udržet na uzdě“. Nicméně přes-
to znovu děkuji za to, jak jste nám s celou 
situací vaším přístupem pomohli.

Podařilo se nám celou školku 
„zasíťovat“ a díky tomu spustit 
komunikační aplikaci „Naše 
MŠ – škola blízká rodičům“.

Tato aplikace podstatným způsobem zjed-
nodušuje komunikaci mezi školkou a ro-
diči. Omlouvání dětí je velmi rychlé a pro 
rodiče pohodlné, rodiče mají přehled o ak-
cích školky, kroužcích, změnách a také 
o všem, co se ve školce stane a o čem by 
měli být zpraveni.

A, co je, myslím, velmi podstatné, je zde 
velká fotogalerie, kam paní učitelky vklá-
dají fotografie z každodenních činností, 
z akcí, z divadel, fotky toho, jak si děti ve 
školce hrají atd. To, co jsme nemohli dávat 
veřejně na web MŠ.

Co dalšího se nám podařilo?
Začali jsme jezdit s nejstaršími dětmi do 
divadla v Horních Počernicích, pro ty men-
ší jezdí divadla do školky. Měli jsme na 
návštěvě ochočenou lišku, oslavili Den 
válečných veteránů a podařila se nám 
uskutečnit Halloweenská stezka na zahra-
dě mateřské školy…

Pokud bude vše v pořádku, chystáme dal-
ší překvapení, které by mělo proběhnout 
na zahradě školky a další kouzelná setkání.
Do školky přijde klaun, opět přiklusají po-
níci, nebudou chybět draví ptáci, divadlo 
plné marionet, oslavíme Den dětí, pojede-
me na výlet… atd.

Je jaro, sluníčko nás hřeje svými paprsky, 
ze země se dere nový život, nová naděje. 
Vnímejme tento čas společně jako před-
zvěst lepších časů – každá zima jednou 
skončí, život, láska a naděje si najde zno-
vu svou cestu k nám, lidem.

Přeji všem krásné jaro, 
těším se na další setkání
Veronika Brnová

Naše MŠ je školkou blízká 
dětem i rodičům
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Na návštěvu lišky Coco jsme se všichni 
moc těšili a byli jsme zvědaví, jak se bu-
de ochočené lišce u nás líbit. Od lektora 
jsme věděli, že je Coco zvyklá na malé dě-
ti a ráda jim krade bačkory a svačiny. Pak 
už přišel ten den 7. března a my si oprav-
du zblízka prohlédli i pohladili Coco a do-
zvěděli jsme se plno zajímavostí z jejího 
života – co dokáže ulovit, čím je užitečná, 
mohli jsme si prohlédnout liščí lebku s os-
trými zuby a pohladit velkou jezevčí kůži.
Bylo to netradiční setkání, a i když se Co-
co tolika dětí přeci jen trochu bála, měli 
jsme velký zážitek a dokonce nikdo nepři-
šel o bačkory ani svačinu! Hana Machátová, třída Hruštička

Liška Coco 
v naší školce

Se školkou jezdíme do divadla
V naší mateřské škole se stále něco dě-
je. Je toho, vzhledem k situaci s Covi-
dem, méně, než bychom chtěli, ale pře-
ce… Jednou z našich akcí jsou návštěvy 
divadla v Horních Počernicích, které jsou 
pro nás v letošním školním roce novinkou.
Navštívili jsme divadélko již 3× a byli jsme 
nadšeni. Jak děti, tak paní učitelky. Auto-
busy nás dovezou až před divadlo, takže 
nás neohrožují auta na silnici a přechodu. 
Prostředí divadla je velmi dobře přizpůso-
bené dětským divákům – šatny, sociální 
zařízení, hlediště.
Představení, která jsme zhlédli, byla kou-
zelná. První jsme absolvovali v říjnu, po-
hádka „VČELÍ MEDVÍDCl – ČMELDA 
A BRUNDA“ – divadlo KRAPET. Další 
nás potěšilo hned v lednu po vánočních 
prázdninách. Tentokrát to byla loutkohe-
recká skupina LOUDADLO, čekalo nás 

„JŮ A HELE“. No a nejnovější návště-
va bylo představení „O VELRYBĚ LÍZIN-
CE“, na začátku března, opět v režii diva-
dla KRAPET.

Pohádky nás mile pobavily a děti vtáhly 
do děje tak, že nevnímaly své okolí. Tomu 
napomohli nejen herci, ale i úžasné kostý-
my, loutky, kulisy a choreografie. Všechny 
nás hlavně zaujaly loutky, které se vtipně 
nafukovaly a zase vyfukovaly. Před očima 
dětí se tedy z malé rybičky Lízinky stala 
velká velryba Lízinka. Voda od plavající 
velryby cákala až do hlediště a hadi v po-
hádce „Jů a Hele“ chtěli od dětí pohladit. 
Prostě jedním slovem… PARÁDA!

Už nyní se těšíme, až nás autobusy zase 
odvezou do Horních Počernic.
Petra Urbanová, třída Jahůdka

Interaktivní tabule
I přes dobu plnou omezení a zá-
kazů se nám podařilo vybudovat 
také něco nového, pro všechny 
přínosného.

Od září 2021 máme ve třídách Jab-
líčko a Třešně interaktivní tabule, 
se kterými si děti užijí jak spoustu 
legrace a her, tak se mnohé naučí. 
Děti z dalších tříd se u tabulí stří-
dají tak, jak se paní učitelky mezi 
sebou domluví.

Za interaktivní tabule bych ráda 
poděkovala zejména paní starost-
ce Olze Hromasové, ale i radě 
Městské části Praha – Petrovice 
a jejím zastupitelům.

Veronika Brnová
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10. 4. Květná neděle

mše sv. s žehnáním ratolestí a pašijemi,
začíná Svatý týden – připomíná se veliko-
noční vjezd Ježíše na oslíku do Jeruzaléma
8.30 – mše sv.
10.00 – mše sv.

14. 4. Zelený čtvrtek

připomíná se Poslední večeře Ježíše 
s učedníky, při které dal své Tělo v podo-
bě chleba a Krev v podobě vína, pak umyl 
apoštolům nohy a odešel se modlit na Oli-
vovou horu
18.00 – mše sv.

15. 4. Velký pátek

připomíná se Ježíšovo utrpení a smrt 
na kříži
10.00 – křížová cesta pro děti
15.00 – křížová cesta v kostele
18.00 – velkopáteční obřady

16. 4. Bílá sobota

9.00 – modlitba u Božího hrobu, ranní 
chvály a modlitba se čtením
Večer: Velikonoční vigilie hlavní veliko-
noční bohoslužba, velmi starobylá
21.00 – vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání – obřady světla, křest 
dospělých, obnova křestních závazků 
a další obřady mše

17. 4. Hod Boží velikonoční

– slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.30 – mše sv.
10.00 – mše sv.

18. 4. Velikonoční pondělí

9.00 – mše sv.

Vážení čtenáři Petrovického zpravodaje,
po delší odmlce spojené s pandemií mám 
opět příležitost k Vám promluvit. Byl bych 
tak rád, kdyby to bylo možné v situaci po-
kojného zotavovaní se z následků, které 
napáchal Covid-19. To, co se však děje, 
je strašně vzdálené představám o pokoji 
a prosperitě. Místo toho nedaleko od nás 
zuří válka, umírá a trpí mnoho lidí a mno-
zí jsou nuceni opustit svůj domov a utíkat 
i ze své vlasti, aby si zachránili život.

Tváří v tvář tomuto lidskému utrpení nám 
přichází na mysl utrpení Pána Ježíše, ne-
vinného, který neudělal nic špatného. To, 
co Jej ukřižovalo a zabilo, byl hřích, který 
člověk spáchal, když chtěl být jako Bůh. 
Tragické na tom je, že člověk nevěděl, ja-

ký Bůh je! Stvořitel nikdy nepoužívá svou 
moc na ničení svého stvoření a v Starém 
zákoně se dočteme, že Bůh je milosrd-
ný, protože je všemohoucí. Všechny agre-
se a terorismus jsou následkem strachu 
člověka. Ten způsobuje, že člověk nevidí 
v druhém člověku svého bližního, ale ne-
přítele. Ježíšova oběť nebyla zbytečná, 
protože skrze ni se k nám dostal život věč-
ný, a to pro každého, kdo o něj stojí.

Letošní Velikonoce budou opět slavností 
Ježíšova vítězství nad smrtí a tím otev-
řené cesty k plnosti života. Teď je čas, 
abychom pomáhali těm, kteří to potřebu-
jí a přinášeli naději těm, kdo jsou zoufalí. 
Čím více dobra vneseme do tohoto světa, 
tím méně místa zbude pro zlo.

Dovolte, abych Vám ze srdce popřál 
požehnané velikonoční svátky a s nimi jis-
totu, že láska nakonec zvítězí nad zlem 
a život nad smrtí.

Miroslav Verčimák 
a Miloš František Převrátil

kněží petrovické farnosti

Velikonoce v kostele sv. Jakuba 
Staršího v Praze – Petrovicích

V ostatní dny jsou bohoslužby podle pra-
videlného pořadu. Aktuální stav najdete 
na webu:
https://farnost.petrovice.org.
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S městskou části Praha Petrovice je pak 
pevně spjat od roku 1980, kdy získal po za-
niklém fotbalovém oddílu zanedbané hřiš-
tě, které vlastníma rukama členové klubu 
zrekultivovali a po další roky zvelebovali.

Dnes se spolek RK Petrovice 
může pyšnit širokou členskou 

základnou a to od malých 
ragbistů a ragbistek až po tým 

seniorů a žen.

Po dlouhém období krize způsobené one-
mocněním Covid-19 se členové klubu tě-
ší na standardní průběh jarní části sezóny, 
která bude velmi bohatá.

Všechny dětské a mládežnické kategorie 
se budou účastnit regionálních turnajů, 
celorepublikových soutěží a mistrovství 
ČR, tým mužů pak nastoupí do druhé nej-
vyšší soutěže, ve které na podzim skončil 
na konečném druhém místě hned za tý-
mem ze Zlína. Ženy se pokusí získat další 
titul v nejvyšší ženské soutěži v ČR a to 
v ragby o sedmi hráčkách, tzv. sedmičko-
vém ragby.

Avšak ještě než týmy nastoupí na tráv-
ník, tak se v polovině března dozví výsled-
ky ankety Výročních cen Českého ragby 
za rok 2021, kde nasbíral klub z Petrovic 
hned několik nominací a to v kategoriích:

• Ragbistka roku: Tereza Baťková, 
Kateřina Nováková, Petra Vacková,
• Reprezentantka roku: Petra Vacková,
• Klubový trenér roku: Antonín Brabec,
• Klubový trenér roku mládeže: 
Tomáš Chadim, Iveta Potočková,
• Klubový trenér roku ženských týmů: 
Jixie Molapo,
• Hráč roku do 18 let: 
Tomáš Šedina, Tomáš Chadim,
• Hráčka roku do 18 let: 
Lenka Slavíčková, Natálie Škudrnová,
• Hráč roku do 16 let:
Jakub Suchomel,
• Hráčka roku do 16 let: 
Julie Durychová, Ráchel Hrabánková, 
Ema Küblbecková,
• Rozhodčí roku: Raymond Burnard, 
Hana Erika Radochová,
• Akce roku:
Mezinárodní turnaj PYRF, Mezinárodní 
dvojutkání mužů a U20

Výroční ceny Českého ragby jsou tradič-
ní anketou pořádanou Českou rugbyovou 
unií více jak 40 let a oceňují významné 
hráče/ky, trenéry i akce.

Začátkem dubna se pak na hřišti u Botiče 
uskuteční mezinárodní turnaj s mnohale-
tou tradicí Prague Youth Rugby Festival, 
zkráceně PYRF, kde se střetnou týmy ka-
tegorie U12, tj. dětí do 12let. Podle pů-
vodních plánů se měli na jednom hřišti se-
tkat týmy z Čech, Německa, Rakouska, 
Rumunska a Ukrajiny. Vzhledem k ruské 
invazi na Ukrajinu bude turnaj přizpůsoben 
momentální situaci a i když se turnaje tým 
z Ukrajinského Kyjeva nezúčastní má pl-
nou podporu celého klubu a čestné místo 
na dalším ročníku PYRF.

Během celého jara pak budou probíhat 
nábory do všech kategorií, takže po-
kud jste žena, muž, holka či kluk ve věku 
od 4 do 99 let, přijďte si vyzkoušet rag-
by do Petrovic. Rozpis tréninků a kontakty 
na trenéry jednotlivých kategorií najdete 
na webových stránkách:
www.rkpetrovice.cz či FB Rugby Klub 
Petrovice.

Ragby v Petrovicích opět ožívá
Ragby Klub Petrovice sídlící na hřišti v ulici Grammova 408/6 má 
dalekou historii, která sahá až do 40. let 20. století.

Duben

16. 4. utkání U16 RK Petrovice 

vs RC Sparta Praha

24. 4. utkání U14 RK Petrovice 

vs RC Dragon Brno

  utkání U19 RK Petrovice 

vs RC Olomouc

Květen

1. 5. utkání 1. ligy RK Petrovice

  vs spol. RC Tatra Smíchov 

a RC Praga Praha

Červen

4. 6. Mistrovství ČR Celostátní 

turnaj kategorie U8

Zveme Vás:
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Naši tenisté se v rámci přípravy na novou 
sezonu zúčastnili víkendového kondičního 
soustředění v naší oblíbené lokalitě Rož-
mitál pod Třemšínem.

Sportovní galeje jsme podstupovali v tělo-
cvičně zdejší základní školy a v areálu míst-
ního Spartaku. Soustředění jsme zakončili 
společným výšlapem na vrch Třemšín.
 
Petr Štěpánek

Věřím, že tato tvrdá příprava 
se v utkáních projeví

inzerce
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