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Info
Inzerce

!!Vánoční balíček!!
!!!! Internet a telefon za 999 Kč měsíčně !!!!!

Internet 250/140 Kb/s 600 Kč
Telefon 150 volných minut 399 Kč
Zřízení tohoto balíčku 2999 Kč
Volné minuty platí pro celou ČR, státy EU,
Kanadu, USA a další země.
Účtujeme po vteřinové tarifikaci,
takže zaplatíte jen skutečný čas, který provoláte.
Již nepotřebujete pevnou linku.
V rámci této telefonní síě si můžete
se svým sousedem, kamarádem a rodinou
volat zdarma 24 hod. denně.
Platí pouze pro zákazníky Šeberov, Hrnčíře,
připojené ke kabelové televizi.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Objednávejte:
NETEL pí. Pechová 777 823 644, 296 826 051

Radnice
Vážení spoluobčané!
Mnozí z nás jsme překvapeni, jak rychle
čas plyne. Zima se ohlásila a máme tu Mikuláše, vánoční svátky a nový rok. Každý
z nás jsme ušli další kus cesty životem.
Doba není jednoduchá, ale přesto věřím,
že jsme tu a tam vychutnali nejen výhody
moderní civilizace, ale i krásy přírody, radosti z normálního života a potěšení, že
máme jeden druhého. Někteří jsme ztratili to, co nám bylo drahé a blízké, a sevření na duši musíme jít dál. Prostě to je
život, má svá pohlazení a i bolesti.
Před námi jsou svátky vánoční. Byl bych
rád, kdybychom tuto dobu využili pro
dobré skutky a udělali radost druhým, ale
vlastně tím i sami sobě. Navštívili své přátele, rozdali dárky, ale také se usmířili se
sousedem a třeba i začali novou etapu života ve své rodině. Doba je těžká, mezilidské vztahy jsou vážně narušeny a
produkty nelásky a sobectví doléhají na
každého z nás.
Vánoce jsou křesanským svátkem našeho národa a měly by nám připomínat na-

rození Ježíše v Betlémě. Naši předkové si
tímto svátkem připomínali i návod, jak
řešit pokřivenosti a trápení lidského „srdce“. Štědrý večer byl symbolem naděje,
pokoje a nového začátku. Čím více sleduji stav dnešní společnosti, tím více přemýšlím o tom, o co jsme přišli, nebo
získali, když jsme to staré slavení vánoc
vyměnili za hon na hypermarkety.
Dovolte, abych Vám do tohoto času shonu a nákupů přece jen popřál kus ducha
té staré české státnosti a to je, aby každý
z Vás mohl prožít takový nadčasový dotek nebe, pohlazení na duši, prostě pokoj
Boží.
Marek Fajfr, starosta
Úřad městské části Praha 4 -Šeberov
si dovoluje blahopřát

paní Dagmar Veselé
k významnému životnímu jubileu.
Přejeme dostatek energie, zdraví a štěstí
a děkujeme za všechnu práci
vykonanou ve prospěch obce.
Zastupitelstvo ÚMČ Praha 4 - Šeberov

Z porad a zastupitelstva MČ
Mimořádné zast. 1. 9. 2004
ZMČ
• souhlasí se zveřejněním stručného
výpisu úřední desky na Infokanálu
• souhlasí s opravou střechy KD do
částky 200 tis. Kč
• souhlasí se zadáním regálů do knihovny za částku 56.141,- Kč
• souhlasí s dovybavením zpětného
kanálu KTR pro internet za
36.000,- Kč
• souhlasí s proplacením faktury za odstranění černé skládky - 97.613,- Kč
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

• souhlasí s jednáním o pořízení vá-

•

•
•
•
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nočního osvětlení do objemu
300 tis. Kč
rozhodlo pronajmout prostory
v č. p. 34 pí E. Novotné na provoz
kadeřnictví
souhlasí s doplňkem zřizovací listiny
ZŠ
bere na vědomí informaci o Areálu
Fortuna
souhlasí se zadáním softwarového
auditu na PS tajemníka úřadu a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
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na správce počítačové sítě s firmou
PRF, s. r. o.
• souhlasí s podepsáním smlouvy na
PD přístavby ZŠ s firmou Havlis +
Hucl za 297.500,- Kč
• vyslovuje předběžný souhlas s nákupem pozemků Stavocentral za fin.
prostředky získané prodejem pozemku č. 514/5 - Hole u Průhonic

• pověřuje zastupitelku MUDr. Mar-

tinkovou supervizí prodeje pozemku
parc. č. 514/5 a koupí Stavocentralu
• nesouhlasí vzhledem k plánované
přístavbě ZŠ s vydlážděním dvora

Řádné zasedání ZMČ 13. 9. 2004
ZMČ
• potvrdilo souhlas s koupí poz. Stavocentral na polyfunkční centrum obce
výhradně za prostředky získané prodejem pozemku parc. č. 514/5 Hole
u Průhonic
• souhlasí s koupí rybníků v k. ú. Šeberov po prověření nabývacích titulů
jednotlivých prodávajících
• souhlasí s úpravou rozpočtu
09/2004-11-18 doporučuje neustupovat od zřízení lesoparku II. etapy
výstavby Fortuna
• bere na vědomí zrušení časovosti křižovatky na 3,7 km dálnice D1
Mimořádné zasedání ZMČ 4. 10. 2004
• ZMČ jmenuje předsedou revizní komise pana Lisého
Z porady ZMČ 13/2004
ZMČ
• souhlasí s pronájmem kalového čerpadla p. Tichému k nemovitosti
č. p. 114
• souhlasí s výměnou zař. předmětu
v byt. jednotce pana Mašity při opravě havárie kanalizace
• souhlasí s leasingem vánočního
osvětlení za 70 tis./rok
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Z porady 14/2004
ZMČ
• souhlasí s doobjednáním vstupních
plast. dveří pro obě MŠ od firmy
Vekra
• souhlasí s bezúplatným převodem
komunikací Sicom na MČ
• nesouhlasí s věcným břemenem
vjezdu přes chodník
• bere na vědomí zast. studii pozemků
parc. č. 1470/1 a souhlasí s výměnou
poz. MŠ
Z porady 15/2004
ZMČ
• řešit požadavek na rozšíření stanoviš
kontejnerů na tříděný odpad v rámci
celkového generelu, který bude řešen v l. pol. 2005
• majetkoprávní vztahy k pozemku
parc. č. 276 projedná komise ve složení starosta MČ a Ing. Kára
s p. Dvořákem.
• rozhodlo nevyhovět p. Taskovskému
a neuhradit nedoplatek jeho daň.
povinnosti
• kvůli nesouhlasu majitelů dotčených
pozemků č. 364/13 je nutno najít
jiné tech. řešení odvodnění jímky
u Amerických domků a upravit PD.
• obdrželo závěr prověrky hygienické
služby ve stravovacím prostoru MŠ
a ZŠ
• souhlasí se zřízení přechodu u rybníku Šmatlík
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KOMUNIKACE v naší obci
Vážení spoluobčané,

munikaci do 30ti dnů od kolaudace
stavby MČ.“

je již několik případů, kdy investoři
jednotlivých rozvojových lokalit se zdráhají předat úseky místních komunikací,
vč. inženýrských sítí, do majetku HMP
neprodleně po kolaudaci těchto staveb.
V některých případech se stává, že
spolumajitelé těchto nepředaných komunikací diskriminují ostatní spoluobčany a brání jim v užívání místních
komunikace v naší městské části. Je proto
třeba k uvedení věcí na pravou míru
uvést následující fakta, mající podporu v
zákonech.
a) Ve stavebních povoleních je uvedena
zákonná podmínka: „Jelikož se jedná o komunikaci, která má veřejný
charakter, předá stavebník tuto ko-

b) Zákon o pozemních komunikacích
tuto povinnost ukládá, nebo:
„Všechny místní komunikace musí
být v majetku obce“.
V soukromých rukou mohou být pouze
komunikace vnitroareálové a účelové na
soukromém pozemku.
Odhlédneme-li od zákonných povinností, jistě nikdo z nás netouží žít v uzavřených ghetech a proto je naší povinností
nutit stavebníky těchto lokalit, t. j. prodloužení ulice Radešovské, prodloužení
ulice Za Šmatlíkem a ulice Loucká, aby
dodržovali zákon a upozornit je na případné sankce, vyplývající ze zákona.

NAŠE RYBNÍKY
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou odpovědět na Vaše časté dotazy, co že se to děje
v oblasti rybníka Šmatlík? Tak tedy:
Přírodní památka Hrnčířské louky (ve
smyslu ustanovení § 90 odst. 8 zákona,
kterým „chráněné přírodní výtvory“ vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956
Sb., o státní ochraně přírody, byly prohlášeny za „přírodní památky“) byla vyhlášena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP. Území
přírodní památky se rozkládá na jižním
až jihovýchodním okraji Prahy, kde
ochranným zájmem je podle vyhlášky
komplex luk a rybníků v pramenné oblasti a hnízdiště ptactva. Území představuje
poslední zachovalý fragment z rozsáhlé
plochy prameništní oblasti v jižní části
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Prahy. Vyvěrají zde prameny, které byly
již ve středověku podchyceny v rybniční
soustavě sedmi rybníků (Šmatlík, Hrnčířský, Sladkovský, bezejmenný pod Sladkovským rybníkem, Jordánek, Brůdek a
Mlýnský rybník). Řada drobných vodotečí se pod Šeberovem spojuje a vytváří
Kunratický potok.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem prosadila MČ postupné uvádění
tohoto přirozeného biotopu do původního rovnovážného stavu. MČ zakoupila
první rybník tohoto systému (Šmatlík), který byl historicky ve velmi špatném technickém stavu. Podařilo se ve spolupráci
s OŽP MHMP prosadit investici města do
jednotlivých etap stavby, t. j.:
a) odvodnění pramenné oblasti „Americké domy“
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b) revitalizace rybníka Šmatlík spočívající v jeho odbahnění, protlak chybějícího vypouštěcího zařízení vč.
požeráku a prohloubení dna rybníku
c) zatrubnění původní vodoteče poničené velkou vodou v roce 2002 vč.
úpravy otevřené vodoteče až do původní vodoteče k ulici Sladovnická.
Jelikož shora uvedené práce jsou velmi komplikované, žádáme Vás o pochopení a trpělivost, nebo po konečných
úpravách břehu, hodlá MČ tyto prostory
ozelenit a upravit na park.
Rádi bychom Vás také upozornili, že
v obci vzniklo nezávislé občanské sdruže-

ní: SDRUŽENÍ ŠUPINA, jehož cílem je
podpora všech druhů aktivit se zaměřením na oblast ochrany přírody, rybaření,
vzdělávání mládeže v těchto oblastech a
tím rozvíjení zájmu o obnovu přírodního
bohatství, kulturního rázu a ekologické
stability krajiny.
Náplní činnosti je zejména: podpora
vzdělávání mladých lidí a dětí v oblasti rybaření, ochrany životního prostředí a
ekologie, zapojení mládeže a dětí do
činnosti ekologických klubů Evropské
unie a ochrana vzácných živočichů a
rostlin.
Přejme jim hodně energie do dalších
aktivit!

VÝZVA stavebníkům
V naší městské části probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů. Proto, že se jedná převážně o rozvojové plochy, které
jsou označeny čísly katastru, je velmi obtížná jejich identifikace. Tyto parcely jsou
dále děleny podčísly, proto upozorňuje-

me stavebníky na zákonnou povinnost
objekty po dobu jejich výstavby až do kolaudace označit na viditelném místě tabulí s číslem stavebního povolení, kterou
vydává odbor výstavby Praha 11.

VÝZVA majitelům nemovitostí
Upozorňujeme majitele zkolaudovaných
nemovitostí na povinnost tyto nemovitosti označit na viditelném místě číslem popisným. Tato povinnost vyplývá ze
zákona o obcích:

5) obec rozhoduje o tom, jakým číslem
popisným, orientačním, nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční
číslo musí být v rámci obce jedinečné.

Par. 31 odstavec 1:
1) budova musí být označena popisným
číslem, pokud není dále stanoveno jinak

Par. 56 stanoví sankce za nesplnění této
povinnosti až do výše 10 tis. Kč. Proto
upozorňujeme majitele nemovitostí na
tyto povinnosti.
Jan Hertl
místostarosta, stavební komise

KONTEJNERY v 1. pololetí 2005
Ulice V Ladech: 14.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5., 10.6.
Ulice Osvětová: 14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 24.6.
4
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BARÁČNÍCI
70. výročí Obce baráčníků v Hrnčířích
Dne 16. 10. L.P. 2004 se uskutečnilo
v Kulturním domě naše slavnostní zasedání, konané u příležitosti 70. výročí založení Obce baráčníků v Hrnčířích.
Přesto, že počasí bylo hrozné (lilo téměř
celý den), přijeli Baráčníci z blízkých
i vzdálených obcí, všichni v krojích, nebo
svérázu. Také dětí přišlo víc, než bylo stužek na májce, kterou vyrobil náš šikovný
švandymistr. Měli jsme štěstí, při pochodu k pomníku padlých, spojené s položením věnce a vzpomínkou na zemřelé,
přestalo na chvíli pršet.
Po návratu do sálu jsem ve svém projevu
vzpomněla všech důležitých událostí
v průběhu 70ti let. Také všech rychtářů,
z nichž Ludvík Dolejška setrval ve své
funkci plných 21 let. Za jeho éry byla
v Hrnčířích na náklady Baráčníků postavena mateřská školka, která svému účelu
slouží dodnes. Vůbec byl spolek v této
době velice aktivní. Založili knihovnu,
pro děti hráli loutkové divadlo, za finanční podpory člena spolku statkáře Fořta,
bylo v sále hospody „U Fáberů“, která
sloužila Baráčníkům co by Rychta, postaveno pěkné jeviště. Konala se tam nejen
ochotnická představení, ale i další bohatý
program, například k narozeninám TGM,
k svátku matek, každoročně mikulášská
i vánoční nadílka pro všechny místní děti.
Také různých tanečních zábav a bálů
bylo nepočítaně. Výtěžek byl vždy použit
na dobročinný účel.

stačili navštívit. Dodnes pamětníci
vzpomínají na jeho zajímavé a odborné
výklady, ze kterých se hodně poučili.
Pověděla jsem i o našem současném počínání. Scházíme se jedenkrát měsíčně
v naší Baráčnické rychtě, kterou nám vybavil Místní úřad. Přesto, že je nás málo,
na setkání se vždy těšíme. Tetičky připraví nějaké dobroty, zazpíváme si a dobře
se pobavíme. Chci ještě připomenout, že
„Čestné uznání“ bylo uděleno tetičkám:
Bulyhové, Popkové, Jeřábkové, Pivoňkové a Aubrechtové, bohužel „in memoriam“. Na našem zasedání byl přítomen
i náš pan starosta Marek Fajfr, který ocenil, že tu existuje tak dobrý národopisný
spolek s takovou minulostí.
Na závěr jsem řekla, že se i nadále chceme držet odkazu svých předků, pěstovat
staročeskou bodrost, obětavost, úctu jeden k druhému, pospolitost a sousedskost. A přestože jsme vstoupili do
Evropy, měli bychom vědět, kdo jsme a
být hrdi na svou minulost. Doufejme, že
tomu tak bude.
Jiřina Pospíšilová
t.č. rychtářka

Léta 70. a 80. byla ve znamení zájezdů.
Je až neuvěřitelné, kolik toho pod vedením zkušeného průvodce souseda Šejbla
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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VYHLÁŠKA o psech
Obecně závazná vyhláška, kterou se
mění obecně závazná vyhláška
č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy o místním
poplatku ze psů a nabývá účinnosti
1. 1. 2005.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy se usneslo
21. 10. 2004 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: (kráceno)
Každý chovatel psa chovaného na území
hlavního města Prahy je povinen nechat
psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit
mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo
tetováním. Označení psa mikročipem na
žádost chovatele proveden veterinární
lékař a tetování odborně způsobilá osoba.
Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé
osoby, která provedla tetování psa, si
chovatel k doložení trvalého označení
vyžádá potvrzení o označení psa, na
němž je uvedeno číslo mikročipu nebo
vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

vatelů psů. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele.
Chovatel při přihlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a
uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum
narození a případná zvláštní znamení.
Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si
v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení. Chovatel je
povinen evidenci nahlásit nejpozději do
30 dnů ukončení chodu psa na území
hl.m.Prahy nebo jeho uhynutí. Údaje z evidence se poskytují pouze útulkům pro
opuštěná zvířata v rozsahu potřebném
pro identifikaci nalezeného psa, který byl
předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům,
které jsou tyto údaje oprávněny zjišovat
v souvislosti s plněním svých úkolů podle
zákona.
Chovatel je povinen psa nechat trvale
označit mikročipem nebo tetováním nejpozději 12 měsíců ode dne účinnosti této
vyhlášky.

Označování psů se provádí na náklad
jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa
označit mikročipem, má nárok na úlevu
od poplatku. (úleva ve výši roční sazby,
nejvýše však 350 Kč ve dvou po sobě
jdoucích letech po roce, kdy nechal psa
označit mikročipem a přihlásil se do evidence chovatelů psů)
Chovatel je povinen se do 30 dnů od
označení psa přihlásit do evidence cho6
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OTÁZKY kolem zeleně
Je samozřejmé, že názory jednotlivých lidí na otázky zeleně se různí, jako
ostatně na všechno ostatní. Rozhodně
snad ale má obecně drtivá většina lidí zeleň ráda a má k ní kladný vztah. Význam
zeleně (obzvláště té výhledově vzrostlejší) není asi třeba moc připomínat. Obzvláště kolem silnic a dalších komunikací
zeleň působí jako protihluková a prach
zachycující bariéra a tím zpříjemňuje lidem zde bydlícím život. Zeleň také vytváří v létě tak potřebný stín, zvlhčuje a
kvalitativně vylepšuje ovzduší. Samozřejmě velký význam má zeleň v obcích
i v krajině estetickým a současně i jako
ekologicky vhodné útočiště pro mnoho
různých druhů živočichů.
Otázkou spíše zůstává, co a kde je
vhodné vysazovat. Zde asi vzniká hlavně
ta rozdílnost názorů. Logicky se různí pohledy laické a odborné, ale zároveň i pohledy laické mezi sebou a mnohdy
i odborné mezi sebou. To je přirozené,
poněvadž každý má jiný vkus, jiný pohled na věci a mnohdy i jiné zájmy. Jistě
se také snadněji a lépe i stylově zeleň zakládá takzvaně „na zelené louce“, než se
doplňuje již často nesourodá zeleň stávající. Zásadně by ale všechny tyto pohledy
měly snažit sjednotit na několika základních pracích. Jednak je to zásada , že je
vhodné zvláště v obcích realizovat zeleň
vzrůstově odlišnou. Tj. vedle trávníků se
snažit dle možností o rovnoměrné spektrum nižších druhů zeleně, (keř) a vyšších, vzrůstnějších druhů zeleně (stromů).
Dále se pak snažit rovněž o vyrovnané
členění zeleně co do druhů opadavých
většinou ozdobných květem a druhů stálezelených. A to právě jak v nižších, tak
ve vyšších vzrůstových formách, případZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

ně barevných variantách. Stálezelené
dřeviny totiž všechny již dříve jmenované
funkce neztrácejí ani v období vegetačního klidu ( zimě).
Další otázky vyvstávají kolem zeleně
při její údržbě. Samozřejmě, že sekání
holých trávníků je jak ekonomicky, tak
i pracovně jednodušší, než trávníků osázených různými dřevinami, nebo rostlinami vůbec. S tím je nutno počítat, ale
rozhodně to ve výsledku za tu práci navíc
stojí. Udržet kvalitní zeleň obzvláště v obcích je velmi náročné. Už sám fakt, aby
zde vůbec nějaká vysázená zeleň rostla,
je těžký. Sází se zde vesměs do kamenitých navážek a leckdy ani dovezená zemina k životu dřevin nestačí. O tom, že
se vysázené rostliny kradou, nebo i úmyslně ničí, víme všichni. Leckdy se mohou
poškodit také z nedbalosti, nepozornosti
nebo neznalosti. I naši miláčkové pejskové dovedou také leckterou dřevinu doslova „učůrat“, když je necháme.
Prostě je to v globále na nás všech, co
nám kolem silnic a před našimi domy porost a jaké bude naše společné životní
prostředí. Vždy i veřejné plochy by mohly být neméně pěkné, stejně tak jako jsou
naše soukromé zahrady.
Jiří Fiala
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Redakce?
Hlásím zprávičky

„...Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň
spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do
dvora...“ Tak začíná jedna lidová píseň.
Nám už spadly téměř všechny listy se
stromů a podzim ukázal všechny své tváře. Měli bychom mu poděkovat za krásné
teplé počasí, kterým nás obdaroval, a pomalu vítat zimu.
Chtěla bych se vrátit ještě na počátek
podzimu, kdy naše škola slavila 100. výročí svého založení. Myslím si, že své narozeniny oslavila důstojně a že řada z nás
bude na ně dlouho vzpomínat.
Všichni, kdo se na oslavách podíleli,
byli velice příjemně překvapeni velkou
účastí. Úžasná byla setkání, kde se střetávali lidé, kteří spolu navštěvovali školu
před mnoha a mnoha lety, ale i ti, kteří
tyto prostory opustili v letech nedávných.
Lidé vyprávěli příběhy, události, historky
z dob, kdy navštěvovali naší školu. Mnohokrát se mi do očí vedraly slzy dojetí.
Uplynulo pár dní a děti z celé školy
odjely na podzimní školu v přírodě na
Šumavu. Přesné místo: Hotel Fanda
8

– Hojsova Stráž. Hotel se nachází v malebném údolí Brčálník. Krásné počasí
nám dovolilo výlety lanovkou na Pancíř.
Některé děti se svezly sedačkovou lanovkou poprvé a byl to pro ně ohromný zážitek. Nezapomenutelný dojem na nás
udělal pohled na Černé a Čertovo jezero.
Děti byly nadmíru spokojené, užili
jsme si všichni spoustu pěkných chvil, zábavy a legrace. Chybička se ale vloudí
vždy , nám také. Zapomněli jsme kameru
ve sborovně. Moc nás mrzí, že se nemůžeme podělit o zážitky prostřednictvím
kabelové televize .
26.11. připravují ŠD, rodiče a Velryba
pro děti „strašidelnou párty“, kde bude
řada soutěží, hudby a pro odvážné „stezka za pokladem“.
Čekání na nejkrásnější svátky roku si zpříjemníme lampiónovým průvodem. Kdy?
O tom Vás budou včas informovat plakáty.
Děkujeme rodičům, kteří pomáhají
při nejrůznějších příležitostech, za bezvadné vedení a spolupráci Sdružení rodičů a přátel školy a těm, kteří věnovali
sponzorské dary.
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KULTURA

Církev bratrská Šeberov
Moderní kostel s velkou zahradou v klidném, prostředí Prahy

Mimořádné akce
CHOREA BOHEMICA
Adventní koncert. Sobota 4.12. v 18.00
Dětská vánoční slavnost. Neděle 19.12. v 10.00
Půlnoční v teple 24.12. v 23.00

Koncert v novém roce 2005
Trio Amadeus - Martina Kociánová - Jaroslav Svěcený 9.1. v 18.00

Pravidelné akce
• Neděle - bohoslužba 10,00 - 11.00 + samostatný program pro děti a dorost
• Úterý - „Motýlek“ 9.30 - 12.00 setkávání maminek s malými dětmi
• Středa - Kalanetika 18.00 - 19.00 - cvičení žen
• Pátek - „Velryba“ 15.00 - 17.00 - klub pro dorost,
vlastní klubovna, letní tábory, víkendové akce, florbal atp.
• Domácí skupinky v úterý a čtvrtek. Hudební skupiny, dobrá káva a jiné aktivity.
Církev bratrská navazuje na křesanské dějiny našeho národa.
Spojení - metro C - Opatov - bus 163, 325, 326, 327
Druhá zastávka „V Ladech“, 50 m vpravo je kostel v ulici V Ladech 10

Každý je zván
Další info: Public relations Marek Fajfr, fajfr.marek@seznam.cz, tel: 724 146 226

Filiální kostel Sv. Prokopa - Hrnčíře
Bohoslužby o Vánocích 2004
24. 12. Štědrý den
24.00
25. 12. Boží hod vánoční 11.00
26. 12. Štěpán
11.00
Bohoslužby se konají každou neděli v 11.00 hodin, srdečně Vás zveme.
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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V kostele Sboru církve bratrské v Šeberově
V neděli 19. 12. 2004 v 17 hod.
Obec Jesenice a Československý komorní orchestr Praha (ČsKOP)
s uměleckým vedoucím Janem Mráčkem a sopranistkou Ivou Hošpesovou
www.cskopraha.cz

ADVENTNÍ KONCERT

Vás srdečně zvou na ADVENTNÍ KONCERT, kde vedle krásných děl známých mistrů
budete mít příležitost slyšet a zaspívat si Vámi oblíbené vánoční koledy.
A navíc, na každého z Vás u vchodu do kostela čeká malá sladká pozornost od členů orchestru!
Program:
• A.Corelli - Vánoční Concerto grosso, • W.A.Mozart - 1. věta z „Malé noční hudby“
• A.Vivaldi - „Zima“, třívětý koncert pro housle a orchestr z cyklu koncertů „Čtvero ročních období“
• J.J.Ryba - Slavíček, • V.A.Michna z Otradovic - Svatoroční muzika, • Vánoční koledy:
Veselé vánoční hody, Co to znamená, Nesem vám noviny, Slyšeli jsme v Betlémě, Já bych rád k Betlému,
Bratři a sestřičky, Spi slaounce Jezu Kriste, Na nebi andělé, Dej Bůh štěstí, Chtíc aby spal,
Pastýři nespěte, Veselme se, radujme se, Na nebesích hvězdička, Přišlo si k nám Jezulátko,
Tedy poženem, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, atd.
Cena vstupenky pro dospělé: 100,- Kč, Cena vstupenky pro děti 3 -12 let a pro důchodce: 50,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit: v ordinaci Dr. Kejvalové a Dr. Hulvertové a v prodejně JAPA v Jesenici
nebo před začátkem koncertu přímo v kostele v Šeberově.
Rezervace vstupenek u pí. Mráčkové na tel.: 241 930 524 či 777 334 237

BIO-TURBO Solárium

bezpečné a zdravé opalování
s regeneračním působením, 1 min 14,- Kč
Nabídka! K permanentce 60 min (840,- Kč)
dostáváte opal. krém (250,- Kč) ZDARMA! 1 min 9,80 Kč
KOSMETICKÉ a KADEŘNICKÉ služby, MASÁŽE,
Lite - RAM - léčba poškozených vlasů
VIZÁŽISTIKA - SILVESTROVSKÉ LÍČENÍ :)
Barvová typologie, Proměny, ZMĚNA IMAGE
OBJEDNÁVKY: Halotová Barbora. 777 148 848
Praha 4 - Hrnčíře, naproti IZOMATU, bus 165
VÁNOČNÍ SERVIS - Dárky pro celou rodinu a Vaše blízké
Zdarma zabalíme, zdarma ROZVEZEME!
®
VÁNOČNÍ SLEVY: hypoalergenní kosmetika Mary Kay
(nad nákup nad 3.000,- Kč SLEVA 10 %)
vlasová kosmetika L’ORÉAL Professionnel
10
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NABÍDKA SLUŽEB SALONU v ŠEBEROVĚ
Ulice U Drůbežárny, paní Novotná, tel: 602 97 84 27
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

PEDIKURA – klasická – zábalová
MANIKURA – klasická – P Shine – mikrosauna na ruce
DEPILACE – teplým voskem - laser
SOLÁRIUM – 1min / 5,50 Kč
Ošetřeni CELULITIDY
ZLEPŠENÍ VZHLEDU POKOŽKY
ÚBYTEK OBJEMU
– kosmetické lymfomasáže
– ošetření přístrojem Vacupress
– zábal Parafango
❖ FOTOOMLAZENÍ – laser

ŘEŠTE VAŠE BYDLENÍ PŘES NÁS
Financujeme nemovitosti
na 180 splátek s ročním navýšením 3,5 %.
Bez prokazování příjmů.
Ručení stávající nebo pořizovanou nemovitostí.

Paní Krausová
tel.: 604 266 188

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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INFORMACE – KONTAKTY
Úřad městské části Praha – Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
Tel.: 244 911 713
Zdravotní centrum
Praktická lékařka
MUDr. Zuzana Škodová
K Hrnčířům 263, Praha 4 – Šeberov
Tel.: 244 910 673
Pondělí, středa, pátek
8 – 13
Úterý, čtvrtek
13 – 18

Provoz o vánočních svátcích
24.12. - svátek
27.12. pondělí
28.12. úterý
29.12. středa
30.12. čtvrtek
31.12. pátek neordinujeme

8 - 12
13 - 17
8 - 12
13 - 17

Potraviny Šeberov
Potraviny „Týnka“
Pondělí – pátek 7,30 – 13,30
Sobota
8 – 12
Neděle
9 – 12
Potraviny „Tichý – Hertlová“
Pondělí – pátek 7,30 – 18
Sobota
8,30 – 11 14 – 18
Neděle
13 – 18
Potraviny „V Ladech“
Městská policie

Tel.: 156
Telefonní čísla našich strážníků:
Paní Petrová: 605 500 317

Lékárna
tel: 244 910 692
Pondělí – pátek

Veterinární ordinace
MVDr. Zdeněk Pospíchal
U mlýnského rybníka 209
Praha 4 – Šeberov
Tel.: 244 910 776
Ordinace: Po – Pá 9.00 – 18.00

8 – 18

Lékařská služba první pomoci
Pacovská 31/869, Praha 4
Pondělí – pátek
19 – 7
Pátek až pondělí
nepřetržitě
Děti
241 733 916
Dospělí
241 733 917
Zubní
241 733 917

Policie ČR

Tel.: 158
Policie Jižní Město II – ulice Hrázského,
Tel.: 271 914 880
Aktuální informace
www.seberov.cz

Infokanál
Očekáváme Vaše náměty, nápady a příspěvky! Mgr. Květa Vitvarová 602 253 160
Zpravodaj
Připravuje MUDr. Zuzana Škodová, e-mail: zuzana.skodova@ecn.cz
Příspěvky v jakékoliv podobě prosím na Úřad nebo do ordinace.
Zpravodaj vychází jako dvouměsíčník.
Nepodepsané příspěvky nepublikujeme.
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Služby
pod jednou
střechou

KROFTA UNISERVIS
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
www.uniservis.cz

Sběrna

oprav

Bioturbosolárium
Permanentní make up
Infra kabina • Masáže
Contour up • Kosmetika

Identifikace závady zdarma
NÍZKÉ CENY • KVALITA • ZÁRUKA
TISKÁRNY • POČÍTAČE • MONITORY • SCANNERY • FAXY
TELEFONY • ZÁZNAMNÍKY • MOBILY • KOPÍRKY
PSACÍ STROJE • DIKTAFONY • SKARTOVAČE
KALKULAČKY • DATABANKY
TELEVIZE • VIDEA • SATELITY • CD A DVD PŘEHRÁVAČE
HIFI VĚŽE • VIDEOKAMERY • FOTOAPARÁTY
ANTÉNNÍ SYSTÉMY – MONTÁŽE a ROZVODY

Nižší ceny než v Makru!

Po-Ne 9-22 hod.

Internet box

LEDNICE • MRAZÁKY • MIKROVLNKY • ROBOTY
ŽEHLIČKY • KULMY • FÉNY • VYSAVAČE

244 911 438

Po–Pá 8–18 hod.
244 910 055, 604 205 945

Papírnictví
h
íc

v Hrnčíř

ŠKOLNÍ POTŘEBY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
● TISKOPISY, OBÁLKY, PAPÍR
●

●

KOPÍROVÁNÍ, LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA
● FAXOVÁ SLUŽBA
●

●

Ruční mytí vozidel
• eko-mytí karosérií
• eko-mytí motorů • čištění interiérů
• dofukování pneu • kontrola kapalin
• retuše škrábanců barevnými vosky

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ NA KLÍČ,
DOPRAVA ZDARMA

●

●
●

VÝROBA RAZÍTEK TRODAT
VÝROBA VIZITEK

N E J L E V N Ě J Š Í TONERY A NÁPLNĚ
RECYKLOVANÉ NÁPLNĚ SE ZÁRUKOU

●

Po–Pá 8–18 hod.
244 910 055, 604 205 945

Po-Ne 9-22 hod.

244 911 438

