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Zastupitelstvo
Naše škola
Baráčníci
Příroda
Zdraví
Kultura
Info
Reklama

Internet
jedinečná nabídka

s
INTERNET SERVICE PROVIDER

Společnost NETEL ve spolupráci s OU MČ Šeberov Vám již několik měsíců
nabízí připojení k Internetu a hlasovým službám po rozvodech KTV.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 296 826 051

pro domácnosti
služba
LITE
LITE
LITE
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM

200/140 kbps
320/140 kbps
460/200 kbps
320/140 kbps
460/200 kbps
600/200 kbps

měsíční paušál

připojovací popatek
CaTV

připojovací popatek
WiFi

600,900,1 200,1 100,1 600,2 100,-

2 500,2 500,2 500,2 500,2 500,2 500,-

5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,-

služba LITE
připojení je realizováno prostřednictvím technologie NAT (překladu IP adres), je určeno hlavně
pro využívání služby WWW a elektronické pošty na serveru mail.netel.cz (e-mail o velikosti
10 MB zdarma). Lze provozovat i libovolné síové aplikace, které nevyžadují veřejnou IP adresu.
Rychlosti nejsou sdílené, služba není limitována množstvím stažených dat.

služba PREMIUM
vlastní veřejná adresa včetně reverzního DNS záznamu, tato služba je určena pro maximální
využití internetu, není zde žádné omezení na jednotlivé siové protokoly. Kromě využívání
služby WWW lze provozovat libovolné síové aplikace, jako např. ICQ, IRC, NetMeeting, FTP,
publikování WWW, vhodné na hraní her přes nebo po lokální síti NETEL atd. Možnost
využívání elektronické pošty na serveru mail.netel.cz (e-mail o velikosti 20 MB zdarma).
Služba není limitována množstvím stažených dat.

ostatní uživatelé - firmy, školy
služba
OFFICE
OFFICE
OFFICE

600/200 kbps
1024/512 kbps
2048/1024 kbps

měsíční paušál

připojovací popatek
CaTV

připojovací popatek
WiFi

2 100,4 100,7 500,-

3 000,3 000,3 000,-

5 000,5 000,5 000,-

služba OFFICE
připojení pro firmy, školy nebo jiné instituce. Kromě stejných parametrů jako u služby
PREMIUM je zde možnost připojení více IP adres, registrace vlastní domény na serveru
ns.netel.cz, neomezený počet e-mailových schránek a umístění vlastní WWW prezentace na
našem WEB serveru (PHP4, MySQL).

! Uvedené rychlosti jsou garantované a minimální !
NETEL - Jaroslav PECH, Filipova 2015, Praha - Chodov,
tel.: 777 823 644, www.netel.cz, e-mail: info@pha.netel.cz

RADNICE
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo naší městské části se na
svém zasedání dne 10.1., 24.1., a 7.2.
2005 opětovně zabývalo kauzou „Vestecká spojka a Oáza park - Tesco“.
Opět nebudu reagovat na nefér informace a barevné letáky zaplavující naší
městskou část. Byl jsem však zastupitelstvem pověřen, jako statutární zástupce
MČ Praha - Šeberov k tomu, abych Vám
znovu na toto téma podal několik vysvětlujících vět.
Úvodem bych rád zdůraznil, že souhlas k vybudování jak Vestecké spojky,
tak podpora výstavby areálu Oáza park
(hypermarket + 13 ha parku + sportovní
a kulturní využití) má ve svém programovém prohlášení Zastupitelstvo MČ Praha
- Šeberov a toto bylo po nástupu do nového volebního období na jaře 2003 řádně publikováno.
Te přímo k jednotlivým kauzám.
Vestecká spojka
Tato komunikace byla schválena
územním plánem v roce 1999 a podmíněna časovostí. Její realizace byla možná
až po vybudování a zprovoznění silničního okruhu mezi Lahovicemi a Jesenicí
nebo po uvedení do provozu komunikace D3 v prostoru Jesenice. Tato časovost
byla zrušena v září minulého roku. Zrušení časovosti doporučilo Ministerstvo dopravy, bez připomínek od Ministerstva
životního prostředí. Svým hlasováním
pak Zastupitelstvo hlavního města Prahy
zrušení časovosti jednoznačně schválilo.
Důvodem je již vlastní realizace okruhu
kolem Prahy v trase JVD s reálným dokončením tohoto úseku v roce 2009. Viz
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

denní tisk a podobně. S realizací
Vestecké spojky se počítá až po roce
2 009. Vestecká spojka jako důležitá vnitroměstská obslužná komunikace má tři
hlavní částí:
1.
Sjezd z JVD v úseku 513 do staré benešovské, čtyřpruh. Tento úsek byl projektován a dlouhodobě plánován jako
logické napojení šestipruhu z JVD do křižovatky, která má tyto kapacitní směry.
A. Vlastní vestecká spojka - dva pruhy,
zatřídění B2, II. třída, max. 60 km/h.
B. Směr Praha - Kunratice - dva pruhy.
C. Směr Vestec a Jesenice - dva pruhy.
2.
Hlavní část Vestecké spojky vede od staré
benešovské kolem Vestce na pravé straně
a dále pak kolem Hrnčíř a Šeberova po
levé straně. Naše Městská část tento úsek
plánuje jako dvoujpruh. Viz přiložený řez
Vestecké spojky v úseku Hrnčíře. V tomto úseku jsou také plánovány úrovňové
kruhové křižovatky. Tento záměr je respektován všemi zúčastněnými stranami
jak na straně Středočeského kraje, tak na
straně hlavního města Prahy.
3.
Křižovatka na D1 v úseku 3,7 km. V minulosti zde došlo k dohodě, že komunikace Vestecké spojky nebude dále
pokračovat směrem na sever, aby zde nedošlo k narušení přírody v dalších městských částech Prahy. Proto také
netypické napojení na dálnici D1/3.7
km. Je škoda, že někteří již na toto zapomněli, jak v počátcích Šeberov hájil Křeslice a Újezd. Dokonce bylo v Šeberově za
tímto účelem založeno občanské sdružení Optim eko, aby komunikace nepokračovala směrem na Křeslice a byla tak
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hájena příroda a rozšíření Milíčovského
lesa. Uzemní plán pak toto plně respektuje. Je tedy velice nekorektní, že někdo
tvrdí něco o návratu k variantě dálniční
komunikace v trase JVK přes Křeslice a ničení přírody. Dokonce místo děkuji za
pomoc s ochranou přírody v Křeslicích se
tvrdě staví proti nám. Znovu deklarujeme, že naše městská část plně podporuje
rozvoj lesů a chráněných území a stojí
o rozšíření Milíčovského lesa a ochranných pásem kolem Botiče a Křeslic a je
proti jakékoli komunikaci v trase severně
od D1/3,7 km, jak bylo před lety domluveno. Plně podporujeme „zeleň“ s příkladem realizace v naší městské části, viz
změny ÚPn 05/2004. Tedy v desítkách
hektarů. Věřím, že náš příklad bude inspirací jak pro Křeslice, tak pro Újezd a
i ostatní, abychom v naší oblasti měli více
luk, lesů, biokoridorů a parků, a zastavili
i masívní rozvoj výstavby rodinných
domů. Vždy na velmi malé ploše zde dýchá a žije veliké krajské město!
Proč ale Vestecká spojka? Důvodem
je už te neúnosný provoz motorových
vozidel ve špičkách v páteřní komunikaci naší městské části. Ten, kdo sleduje
masívní výstavbu vil a domů, rodinných
domů a bytů v lokalitě Průhonic, Vestce,
Jesenice, Zdiměřic, Kocandy, jasně chápe, že obchvat kolem naší městské části
je velmi důležitý. Oficiální studie ÚDI
Praha předpokládá, že bez vybudování
obchvatu kolem Šeberova bude v blízké
budoucnosti projíždět páteřní komunikací v naší městské části přes 12 000 vozidel
denně. V případě vybudování Vestecké
spojky, více jak 4x méně! Je tedy velice
jednoduché spočítat, o kolik méně exhalací, prachu a nadměrného hluku budeme mít v centru naší městské části a
o kolik i více, čím déle budeme stát v ko2

loně vozidel. Podtrhuji tedy, že naše zastupitelstvo považuje vybudování Vestecké spojky jako obslužné komunikace typu B2- II. třídy s úrovňovými
kruhovými křižovatkami před Hrnčířemi a u Rozkoše jako zásadní nutnost
v rámci ochrany životního prostředí ve
prospěch našich občanů.
Hypermarket Tesco.
Na české poměry ojedinělý projekt,
který je plánován do území mezi Šeberovem a dálnicí D1.
Mimo nabídky řady služeb obchodního domu Tesco má zde vzniknout rozsáhlé rekreační a relaxační centrum. Byl
by to u nás první komplex tohoto typu,
kde zóna určená pro rekreaci a zábavu
převládne nad zónou obchodů a prodejen.
Pracovní
název
OAZA
PARK
ŠEBEROV byl plánován na celkové ploše
60 hektarů nevyužité půdy poblíž dálnice. A právě nový park, včetně vodních
ploch, sportovního zázemí a objektů určených pro zábavu, zabírá 61 procent
z celkové plochy projektu.
Projekt byl minimalizován na hranici
ekonomické únosnosti ve prospěch rekreačních, kulturních aktivit a zeleně.
Snížila se i kapacita prodejních ploch
o 25%. Jednalo se cca o 30 ha zeleně na
soukromých pozemcích investora, z toho
13 ha parku včetně hydrologických opatření na záchranu pramenné oblasti. Nejednalo se o žádnou megazónu. Byl a
stále to je nadčasový projekt a nedá se
vůbec přirovnat k betonu a asfaltu nákupních zón jak v Čestlicích, tak na Chodově. „Děkujeme“ všem, kteří tento
projekt zmařili a dále maří a dávají přednost betonu a asfaltu v Čestlicích a na
Chodově. Moje otázka zní: „Proč asi?“
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Na závěr chci říci, že problematika
rozvoje jihovýchodní části našeho regionu
není jednoduchou a jasnou záležitostí.
Masívní výstavba, realizovaná a plánovaná, jak rodinných domů, tak vil a domů,
bytů, a komerčních zón v Křeslicích,
Újezdě, Šeberově, Hrnčířích, Rozkoši,
Čestlicích, Jižním Městě a dalších již zmíněných obcí, vyžaduje odbornou diskusi a
nadčasovost a zvláště pak cit a ohleduplnost k přírodě a našim občanům.
Odmítám však se zastupiteli naší
městské části používat obdobnou rétoriku a způsoby jaké jsou Vám podávány
v „letácích, anonymních peticích“, včetně osobních útoků, spekulací o pohnutkách a prospěšnosti, zamítnutí našich

aktivit pro konkurenci nebo jednotlivce,
ničení přírody a podobně. V této souvislosti si Vážím odborného a nadčasového
přístupu starostů a jednotlivých zastupitelů v plánované trase JVD. Bez tohoto
přístupu bychom JVD možná nikdy neměli a dodnes se dohadovali o JVK.
Pokud budete mít jakékoli dotazy na
uvedená témata, ale i na jiná, související
s naší městskou části, tak Vás rádi přivítáme k rozhovoru na našem úřadě. Zvláště
pak zveme naše oponenty k odbornému
řešení uvedené problematiky.
Milí spoluobčané, děkuji Vám za pozornost a přeji teplé předjaří.
Marek Fajfr, starosta Šeberova

Z porad ÚMČ Šeberov
• souhlasí se zadáním studie dopravního
zatížení JV Prahy ÚDI.

z porady 16/2004
ZMČ
• považuje nárok na vyrovnání pozemku
86/3 k. ú. Šeberov za oprávněný, ale
konstatuje, že MČ nemá finanční prostředky v r. 2004 ani v r. 2005
• bere na vědomí navýšení rozpočtu MČ
o 600 tis. Kč jako účelovou dotaci
MHMP a to na rekonstrukci Baráčnické
rychty 300 tis. Kč a na vybavení dětského a sportovního hřiště 300 tis. Kč.
z porady 17/2004
ZMČ
• pověřuje starostu MČ znovupodáním
ZÚPn Průhonic na pozemek 515/4 a to
ze ZN na KO
• souhlasí s příspěvkem 500 Kč na zrakově
postižené
• schválilo záměr radarového systému ve
spolupráci s firmou Eltodo a souhlasí s uvolněním 335 tis. Kč z rozpočtu 05
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z porady 1/2005
ZMČ
• doporučilo ředitelce základní školy vyčlenit ve smlouvě s Jakou 2 hod. týdně
pro cvičení šeberovských žen
• souhlasí s připojením sítě KTR na bezplatný infokanál Prahy 11, 15 a jiných
• bere na vědomí předaný návrh rozpočtu
MČ na rok 2005, schválení rozpočtu
bude na řádném zasedání ZMČ.
z porady 2/2005
ZMČ
• zaznamenalo průběžné připomínky k rozpočtu MČ 2005 a žádá jejich zapracování, rozpočet bude schválen ŘZ 7. 2. 2005
• souhlasí s řešením dopravy v klidu na pozemku parc. č. 316/1 k. ú. Šeberov
• rozhodlo nepořizovat nové plastové štítky na označení hrobů
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• souhlasí se zakoupením stativu na kameru pro Infokanál
• bere na vědomí průběh vyjednávání
o odkoupení Stavocentrálu a o potvrzení
realizace projektu Fortuna
• souhlasí s nákupem nové kopírky za stávající neopravitelnou
• doporučuje šeberovským dětem, které
mají zájem o prostory na provozování
sportu „DIRT“, obrátit se na pí Přehnalovou, která je majitelkou vhodných pozemků
ŘZ MČ 1/2005
• starosta MČ převzal otevřený dopis 40ti
občanů Šeberova resp. Hrnčíř proti propojení ulice Gočárova s provizorní komunikací ze statku do Rozkoše. ZMČ po
diskusi upustilo od záměru obnovit stávající komunikaci vedoucí k Rozkoši,
upozorňuje však na nutnost ověřit dopravní zatížení při výjezdu z této lokality
na komunikaci K Šeberovu, konkrétně
ulicí Zadní, Za Jednotou a U Rozkoše
• ZMČ bere na vědomí upozornění na
zlepšení zimní údržby lokality Gold Sfinx
a vzhledem k faktu, že MČ převzala komunikace od pana Kováře až koncem
roku 2004 a tuto sezónu poprvé zkouší
technologii vlastní zimní údržby, žádá
ÚMČ obyvatele o shovívavost a okamžité
hlášení nedostatků v zimní údržbě
• ZMČ bere na vědomí podnět občanů a
požádá OD UMČ Praha 11 o zřízení
světelného přechodu na komunikaci
K Hrnčířům při křížení s komunikací
V Ladech
• Dále byly podány informace o zatřídění
a realizaci Vestecké spojky s upozorněním na podrobný rozklad, který bude
zveřejněn ve Zpravodaji
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• odsouhlasilo rozpočet MČ Praha - Šeberov s upravenou kapitolou kultura a s doplněnými kapitálovými výdaji
• hlasováním potvrdilo rozhodnutí porady
nepodat k místně příslušnému soudu určovací žalobu na určení vlastníka pozemku parc. č. 276 k. ú. Šeberov
• hlasováním potvrdilo rozhodnutí porady
a souhlasí se vstupem MČ Praha - Šeberov do Svazku obcí jihovýchod pro řešení dopravy
• souhlasí s koupí částí pozemků parc.
č. 872/10, 1406/6 a 1401/1 k. ú. Šebe2
rov o rozloze 770 m na rozšíření hřiště
v Hrnčířích za částku 500 tis. Kč
• souhlasí s převedením zůstatku hospodaření ZŠ roku 2004 ve výši do rozpočtu
2005
• projedná s vedením ZŠ otázku příjmu ZŠ
ve vztahu k požadovaným opravám tělocvičny a po prověření rozhodne o využívání tělocvičny pouze pro potřeby školy
a občanských sdružení
• doporučuje řešit otázku příspěvku na
Motýlek formou grantu z ÚMČ Praha 11,
pokud se tímto způsobem požadovaných
cca 30 tis. Kč nezajistí, projedná jejich
uvolnění z rozpočtu MČ
• souhlasí s odprodejem části pozemku
parcelní číslo 557/3 k. ú. Šeberov o roz2
loze 28 m manželům Janasovým za
2
cenu dle CMP, t. j. 1.600,- Kč/m
• doporučuje prověřit cenové relace na zadání opravy resp. výroby nových vrat do
garáže cestářů
ÚMČ Praha - Šeberov odeslal finanční příspěvek na konto ADRA, pomoc Asii v této výši:
Celkem 10.000,- Kč, výtěžek z dobrovolných
darů během Tříkrálového koncertu, dar
MUDr. Martínkové - zastupitelky, dar obce.
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ROZPOČET
Ve smyslu § 53, odst. 2, zákona č. 218/2000 Sb. ,,o rozpočtových pravidlech, v plat.
znění, je rozpočet MČ sestaven jako schodkový s tím, že s dofinancováním z výnosů
VHČ r. 2004 a zůstatky na účtech MČ, je vyrovnaný.
Rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2005
VYDAJE

rok 2004

rok 2005

200.000,- Kč

200.000,- Kč

ORJ 200 -

životní prostředí

ORJ 300 -

doprava vč. výkupu pozemků

2.630,000,- Kč

l .860.000,- Kč

ORJ 400 -

školství

1.500.000,- Kč

1.500.000,- Kč

ORJ 600 -

kultura

105.000,- Kč

100.000,- Kč

ORJ 800 -

pohřebnictví

139.000,- Kč

0

ORJ 900 -

MZ

1.081.000,- Kč

1.130.000,- Kč

vnitřní správa

5.390.000,- Kč

5.701.000,- Kč

10.000,- Kč

59.000,- Kč

5.750.000,- Kč

5.900.000,- Kč

16.805.000,- Kč

16.450.000,- Kč

ORJ 1000 - pokladní správa
investiční výstavba
výdaje celkem

PŘÍJMY

rok 2004

rok 2005

4.518.000,- Kč

4.547.000,- Kč

ze státního rozpočtu

171.000,- Kč

193.000,- Kč

daň z nemovitostí

800.000,- Kč

800.000,- Kč

MČ - příjmy daňové

438.000,- Kč

450.000,- Kč

příjmy nedaňové

178.000,- Kč

160.000,- Kč

10.700.000,- Kč

9.300.000,- Kč

z rozpočtu MHMP

posílení rozp. z VHČ a zk. na účtech
vrácená daň z příjmů

1.000.000,- Kč
16.805.000,- Kč

příjmy celkem
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Zprávičky ze školy
Nedávno nám všude kolem zněly vánoční koledy, v domovech vonělo vánoční pečivo, výlohy obchodů nás lákaly ke
koupi vánočních dárků a ejhle - jako by
mávnutím kouzelného proutku výlohy
změnily svůj kabát a usmívají se z nich na
nás zajíci, kuřátka, barevná vajíčka, zkrátka vše, co patří k Velikonocům.
...jak ten čas letí... zdá se mi, že se vytrácí 4 roční období a rok začínáme dělit
na nové dekády: Vánoce - Velikonoce
- Prázdniny. Ale pravda - příroda se brání
a ukazuje nám, že čas zimy nekončí.
Vždy si děcka zimy vůbec neužily! Je
potřeba projet brusle a sáňkám se také
ještě nechce na půdu.
Proto nebudeme pospíchat a ještě
chvíli u ledové královny - paní Zimy zůstaneme.
Děti z naší školy přivítaly adventní čas
lampiónovým průvodem a zpíváním vánočních písní v kostele. Po celý adventní
čas jste mohli v prostorách kostela zhlédnout výstavku prací našich dětí.
18. ledna byl připraven na naší škole
zápis budoucích prvňáčků. Letos nesl název Alenka v říši divů. Tak jako Alenka se
budoucí prvňáčci dostávaly do Říše divů
kouzelnými dveřmi, setkaly se s rodinou
zajíců, kteří si rádi hráli, s královnou, co
milovala sportovní hry, brodily se přes
pohádkovou řeku a samozřejmě při tom
musely ukázat svou šikovnost, aby se dostaly z Říše zase zpět k mamince a takovi.
Letos jsme upustily od masopustního
průvodu. Jaký k tomu byl důvod? Prostý chřipka. Onemocněla nám spousta paní
učitelek a hlavně hodně dětí.
Na závěr 1. pololetí jsme uspořádali
floorbalový turnaj. Na vítěze čekala sladká odměna.
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Závěr 1. pololetí nám zkomplikovaly
nejasné zprávy ohledně vysvědčení prvňáčků. Rodiče i děti byli připraveni, tak
jak to bylo dlouhá léta zvykem, na jednu
velkou známku, která zdobí jejich první
vysvědčení. Ale změna... kde se vzala, tu
se vzala...prvňáci si odnesou známek
hned několik. Kde se tato zpráva vzala?
Přinesla nám ji média. Nikdo nevěděl,
musím říci, že ani na ministerstvu školství,
proč, jak, kdy, k čemu vlastně došlo. Zda
vysvědčení s jednou známkou platí či
ne.... Sečkej času jako husa klasu... a snad
se to někdy dozvíme a vše se vyjasní.
Krásný hudební zážitek jsme si užili
při koncertu plném krásné hudby a zpěvu, seznámením s početnou rodinou fléten a ukázek hry na jednotlivé nástroje.
Národní divadlo - to je pojem a touha
téměř každého Čecha, alespoň jednou
divadlo navštívit. Našim páákům a čtvrákům se to uskutečnilo formou prohlídky budovy ND. Naše škola získala
možnost zhlédnout muzikál Bídníci. Kdo
nabídku využil, nebyl určitě zklamán, a
strávil velmi příjemné sobotní dopoledne.
Blíží se konec února a to nás paní
Zima začne pomalu opouštět a my se již
můžeme chystat a těšit na jaro. Nás ve
škole čeká příprava na tradiční Velikonoční jarmark, na který vás včas upozorní
plakáty.
Přejeme vám všem příjemně strávený
zbytek zimy a budeme se těšit na setkání
s vámi na některé z našich akcí.
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Sborník žákovských prací
Měsíční svit
Anna Jelínková, 4.třída

O kytičce, která se stala holčičkou
Alžběta Kváčová, 4.třída

Byl jednou jeden král a jedna královna,
kteří si přáli malou holčičku (princeznu).
Jednoho dne se královna o půlnoci za
úplňku probudila. V tu chvíli jí do očí začal prosvítat měsíční svit. Královna přistoupil k oknu a viděla jenom svou
zahradu a nádherný měsíc v úplňku. Tu
zafoukal vítr a na královnu promluvil nějaký hlas. Královna se rozhlédla, podívala
se na měsíc a najednou uviděla krásnou
ženu. Ta žena byla čarodějka. Čarodějka
sestoupila ke královně. Měsíční svit jí
sloužil jako schody. Čarodějka pravila:
„Královno, chceš-li mít děátko, musíš
uhodnout jeho jméno. Když to jméno
uhodneš, dostaneš děátko“. Královna
odpověděla: „Ano, ale jak mám hádat
její jméno?“ Čarodějka řekla: „Rychle,
pospěš si s tím jménem, děátko musí žít
mezi lidmi, jinak zahyne. Rychle, máš jen
tři pokusy.“ Královna hádá: „Esperanza“.
„Ne, už jen dva pokusy ti zbývají!“ „Helena.“ „Ne“. „Měsíčnice!“ „Ano, výborně! Měsíčnice je tvá. Tady máš děátko a
náhrdelník. V náhrdelníku je ukryt život
můj a život Měsíčnice. Náhrdelník je
kouzelný a chce jej získat zlý čaroděj. Až
bude Měsíčnici osmnáct let, čaroděj se
objeví.“
Princezna se dožila osmnácti let a slavila
své narozeniny. O půlnoci se objevil zlý
čaroděj a chtěl jí vzít náhrdelník. Měsíčnice se lekla. V tom okamžiku jí osvítil
měsíční svit. Ten předla náhrdelníku měsíční sílu, která ochránila Měsíčnici před
zlem. Záře čaroděje oslepila a sebrala mu
moc.
Stala se z něj hvězda.

Byla jednou jedna velká zahrada, ve které rostly ty nejkrásnější květiny z celého
světa. Zahrada byla nádherně barevná a
veselá. Ale jedna kytička byla zvadlá. Nechyběla jí ani voda, ani sluneční paprsky,
ale měla moc zvláštní přání. Chtěla být
holčičkou.
Ona totiž rostla u dětského hřiště, které
v té krásné zahradě bylo A celé dlouhé
dny se dívala, jak si děti hrají na písku,
jezdí na klouzačkách, šplhají na prolézačkách, honí se, smějí se, hrají si s míčem nebo jinak dovádějí. Ale hlavně
holčičky měly každý den jiné šatičky.
Také si moc přál parádit se a mít kamarády a kamarádky. Tak moc si to přála.
Nevěděla, co může udělat, aby se jí přáni
splnilo. A jednou si na hřišti všimla stejně
smutné paní, jako byla sama. Ta paní neměla svoje děti, tak se chodila potěšit na
hřiště s cizími dětmi. Stejně jako měla kytička své přání, chtěla mít malou holčičku, se kterou by si hrála a o kterou by se
starala.
Jednoho krásného podzimního dne ta
smutná paní zase přišla do zahrady a jedna holčička utíkala pro míč. Odřela si koleno, moc plakala. A když její slzičky
dopadly na smutnou suchou kytičku, věřte, nevěřte, stala se z ní holčička.
A tak v jeden den se splnila dvě velká přání. Ani ta hodná paní a ani holčička, která
si říkala Růženka, už nikdy nebyly smutné.

8

1/2005

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

BARÁČNÍCI
Hodnotící zasedání Baráčníků
Dne 22. ledna t.r. jsme se opět sešli v hojném počtu v naší „Baráčnické rychtě“ na výročním hodnotícím zasedání. Přivítali jsme i našeho milého pana starostu Fajfra, se kterým
přišel i Marek Fajfr junior a velmi nás potěšil tím, že měl s sebou kameru a naše slavnostní
sedění natočil. Když jsme se nedovolali paní Mgr. Vitvarové, byli jsme smířeni s tím, že se
tentokrát filmovat nebude. O to větší bylo naše překvapení.
Rok 2004 byl pro nás, hrnčířské Baráčníky, opravdu úspěšný. Přišli mezi nás noví členové, uspořádali jsme 14 sedění, v létě táborák, v říjnu jsme měli slavnostní zasedání u příležitosti 70. výročí založení spolku, spojené s průvodem obcí k pomníku padlých. Byli
jsme přítomni na velkolepých oslavách 130. výročí založení baráčnictva v Sokolově.
Také na setkání spřízněných obcí baráčnických v Řevnicích, na Sázavě i jinde. Vzpomněli jsme i na bál, pořádaný před rokem a rozhodli jsme se uspořádat i letos II. Baráčnický bál, na který Vás všechny srdečně zveme.
Bude se konat 26. února v 19 hodin v Kulturním domě v Hrnčířích.
Jiřina Pospíšilová
t.č. rychtářka

Jubileum
Dne 9. 2. 2005 se dožil životního jubilea Vlastimil Paducha, který přesto, že je rodákem
z blízkých Zdiměřic, je v Hrnčířích i Šeberově velmi známý a oblíbený. Pamětníci vzpomínají na pěkné zábavy, které pořádali Baráčníci i „Rybáři“ pod jeho vedením. Byl mnoho let rychtářem Obce Baráčníků v Hrnčířích. Dnes je rychtářem II. župy sdružených
Obcí Baráčníků Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy a místorychtářem Obce Hrnčíře. Děkujeme mu za dlouholetou obětavou práci pro náš spolek a do dalších let mu
přejeme zdraví a spokojenost.
Baráčníci z Hrnčíř.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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KULTURA
Církev bratrská Šeberov
kazatel ThD. David Javornický
Moderní kostel s velkou zahradou v klidném prostředí Prahy
Neděle
pravidelná bohoslužba 10.00 - 11.00 + samostatný program pro děti a dorost.
Úterý
„Motýlek“ 9.30 - 12.00 setkávání maminek s malými dětmi
Středa
Cvičení žen 17.30 - 18.30
Čtvrtek
mládež 18.00 - 21.00 + klub „Escape“
Pátek
„Velryba“ 15.00 - 17.00 Klub pro dorost.
Úterý a středa
domácí skupinky
Hudební skupiny, dobrá káva a jiné aktivity
Církev bratrská navazuje na křesanské dějiny našeho národa.
Spojení - metro C - Opatov - bus 165, 325, 326, 327, směr jih.
Druhá zastávka „V Ladech“ . Ul. V Ladech 10.
Public relations: Marek Fajfr tel. 724 146 226, e-mail: fajfr.marek@seznam.cz

KLUB VELRYBA
Akce Velryby na březen - červenec 2005
24. - 28. 3. Velikonoce - jedeme lyžovat do Říček. Cena: 600,- Kč
22. - 23. 4. Noční hra v Praze - klasická akce z pátku na sobotu,
spí se v klubovně na Šeberově. Cena: 70,- Kč
10. - 12. 6. Vojenská akce - tradiční military mission, ovšem pozor - tentokrát
pro kluky i pro holky. Cena: 320,- Kč
18. - 31. 7. Letní tábor. Letos na Slavonicku, na pomezí Čech a Moravy.
Cena: 3 000,- Kč
informace, přihlášky: Karel Pospíšil 737 686 276, e-mail: kikpospisil@glum.cz
10
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Městská část Praha - Šeberov
a
Československý komorní orchestr Praha
s uměleckým vedoucím Janem Mráčkem Vás srdečně zvou na

velikonoční koncert 3. dubna 2005 v 18 hod.
do kostela Sboru církve bratrské v Šeberově.

A. Vivaldi - „Jaro“ - třívětý koncert z cyklu „Čtvero roční období“ pro housle a orchestr
W. A. Mozart - Divertimento D - Dur
A. Dvořák - 2 valčíky B. Britten - Simple Symphony
Slovo o Velikonocích, pan Marek Fajfr, starosta Šeberova.
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 15 let zdarma
Lístky lze zakoupit v ordinaci MUDr. Škodové, Šeberov, tel: 244 910 673

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

Městská policie

Tel.: 156
Policie ČR

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

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

Upozornění! V měsíci březnu zastupuje zde
v ordinaci MUDr. Havlová, pro ordinační
hodiny volejte sestru.

Lékárna
tel: 244 910 692
Pondělí – pátek

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
Veterinární ordinace
MVDr. Zdeněk Pospíchal
U mlýnského rybníka 209
Praha 4 – Šeberov
Tel.: 244 910 776
Ordinace: Po – Pá 9.00 – 18.00
Potraviny Šeberov
Potraviny „Tichý – Hertlová“
Pondělí – pátek 7,30 – 18
Sobota
8,30 – 11 14 – 18
Neděle
13 – 18
Potraviny „V Ladech“
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Prosíme majitele provozoven na území Šeberova a Hrnčíř, pokud chtějí své otevírací
hodiny uveřejnit ve Zpravodaji, aby kontaktovali MUDr. Škodovou.
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.
V případě poruchy podtlakové
kanalizace v Hrnčířích volejte tato
telefonní čísla:
Pohotovost: 602 443 947
Pan Kučírek: 606 691 445
Kabelová televize:
Program Spectrum bude přesunut z 25. kanálu na 36. kanál a to od 24. 2. 2005.
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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Proč se připojit k Internetu přes kabelovou TV.
Byl jsem požádán abych napsal tento článek. A pokusil se vysvětlit v čem se odlišuje
připojení k Internetu přes kabelovou TV od jiných způsobů připojení, především
formou ADSL technologie.
Porovnávám zde pouze kabelové připojení k Internetu přes kabelovou TV a připojení
pomocí pevné linky službou ADSL.
Schválně zde neuvádím jiné druhy pevného připojení k Internetu a jeho porovnání s naší
nabídkou jako jsou (WiFi, CDMA). Technologie jako je Wi-Fi funguje ve „volném pásmu“ 2,4 GHz. Tato technologie není vhodná pro použití ve venkovním prostředí a ani
nikdy nebyla. Už z této pozice vám nikdo nemůže garantovat bezproblémový chod služby. Byla navržena pro domácí použití. Oproti technologii Wi-Fi je CDMA spuštěná v licenčním pásmu, zde tedy nemůžeme hovořit o rušení od jiných zařízení, ovšem tato
služba vykazuje velkou latenci pingu, nestabilitu při stahovaní a odesílaní dat, časté výpadky, malé dosahované rychlosti.
Na následujících dvou tabulkách vidíte jednoduché srovnáni cen, rychlostí, datových limitů. K názornému přirovnání jsem použil ceník společnosti NEXTRA platný ke dni
10. 2. 2005.
Důvody proč se připojit k Internetu po kabelové TV:
• všechny námi nabízené rychlosti jsou garantované a minimální
(bez použití *FUPu).
• jde o FULLDUPLEX připojení !
• nižší měsíční paušal (zde je nutno zdůraznit nižší paušál za neomezeně stažená
data než se nabízí u ADSL s omezenými daty).
• latence pingu na herní servery je pod hranicí 15 ms.
• žádná data, která stahujete nejsou zpoplatněna jako je tomu u ADSL.
• levnější telefonovaní za bezkonkurenční ceny po celém světe i ČR a po síti NETEL
úplně zdarma.
• rychlosti, které lze dosáhnout v kabelové síti se pohybuji okolo 38 Mb/s.
• nepotřebujete pevnou linku od ČT.
• kabelový Internet nelze zarušit, rušit jako je tomu u bezdrátového Internetu v pásmu 2,4 GHz.
• krátká reakční doba při řešení a následné odstranění problému na naší síti do 4 hodin.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Ceník služeb kabelového Internetu v Šeberově
Rychlosti jsou garantované a minimální. Skutečně naměřené rychlosti jsou o 20 - 30 % vyšší.
Kabelový Internet

Data v ceně

Měsíční paušál

s 19% DPH

NETEL LITE 200/140 ( rychlejší než NEXTRA ADSLink Basic Lite 256/64)

Neomezeně

600 Kč

714 Kč

NETEL LITE 460/200 ( rychlejší než NEXTRA ADSLink Basic Lite 512/128)

Neomezeně

1 200 Kč

1 428 Kč

NETEL LITE 600/200 ( rychlejší než NEXTRA ADSLink Basic Lite 1024/256)

Neomezeně

2 100 Kč

2 499 Kč

Ceník služeb NEXTRA ADSLink
Rychlosti nejsou garantované. Skutečně naměřené rychlosti jsou o 20 % nižší než jsou nabízeny.
ADSLink Start (1:50), technologie ČTc
NEXTRA ADSLink Start 256/64 kbps
Další datový blok

3) 6) 9)

6)

ADSLink BASIC Lite (1:50), technologie ČTc
NEXTRA ADSLink Basic Lite 512/128 kbps

3) 6) 9)

NEXTRA ADSLink Basic Lite 1024/256 kbps
Další datový blok

3) 6) 9)

6)

Data v ceně

Měsíční paušál

s 19% DPH

4 GB

600 Kč

714 Kč

1 GB

35 Kč

41,65 Kč

Data v ceně

Měsíční paušál

s 19% DPH

10 GB

1 229 Kč

1 462,51 Kč

20 GB

1 990 Kč

2 368,10 Kč

1 GB

60 Kč

71,40 Kč

Vysvětlivky:
3) Služba je vhodná pro domácnosti a malé domácí firmy, připojení jednoho počítače.
6) Data jsou měřená v obou směrech a zpoplatněna na základě součtu objemu příchozích a odchozích dat.
9) Služba je poskytována na technologii společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
20) Platí pouze pro nové zákazníky v rámci promoakce na služby ADSL od 17.1.2005 a
do 17.4.2005, standardní cena 1 393 Kč
* Fair Use Policy:
Parametry nabídky ADSL od Českého Telecomu jsou nastaveny tak, že o jednu kapacitu
datového toku se dělí více uživatelů dle agregačního poměru 1:50 nebo 1:20. Uživatel,
který by využíval svou ADSL přípojku několikanásobně více než je průměr, by tak způsoboval zhoršení kvality služby desítkám ostatních zákazníků připojených ve stejném agregačním bodě. Z toho důvodu většina poskytovatelů omezuje maximální dosahované
rychlosti ADSL těm uživatelům, kteří využívají ADSL výrazně nadprůměrně ve srovnání
s ostatními.
Při přečerpání limitu dat je služba pozastavena nebo zpomalena na úroveň dial-up připojení.
Za společnost NETEL
Jaroslav Pech
14
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ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA
Kurzy všech stupňů
pro dospělé a mládež
u metra HÁJE
Naši a zahraniční učitelé,
kurzovné na pololetí 2 000,- Kč
ZÁPIS:
ÚT, ST,ČT 17.15 - 18 hod.
v zápisové kanceláři JŠ VAN
Tel.: 9 - 11 hod.
Tel.: 17.15 - 18 hod.

244 912 101
272 911 939

www.js-van.cz

Alergologie a imunologie
pro děti a dospělé
MUDr. Helena Vobořilová
Zdravotní centrum Šeberov
K Hrnčířům 263

Ordinace vždy v pondělí 14.30 - 18
Telefon pro objednání: 272 916 975

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Ceník inzerce
Velikosti zrcadla

Příjem Inzerce ve formátech: CDR (texty
v křivkách), AI (texty v křivkách), EPS, TIF,
JPEG (300 dpi), PDF Acrobat (300 dpi)
(jiné formáty po dohodě).

1/2 strany
128 x 90 mm
1/1
celá strana
128 x 185 mm

Pokud máte inzerci ve formátu DOC
(Word) je dobré dodat, pokud je to možné, k souboru .doc ještě použité originální obrázky zvláš ve formátech
uvedených nahoře, případně lesklé fotky
nebo diapozitivy k naskenování.

1/4
strany
60 x 90
mm

Velikosti na spad jsou A5 a její části.

Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalým bydlištěm v Šeberově a Hrnčířích:
Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

1/4 A5

poprvé

500

250

130

opakovaně

400

200

100

Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalým bydlištěm jinde:
Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

1/4 A5

poprvé

800

400

200

opakovaně

600

300

150

Barevné inzeráty
(při opakování slevy po dohodě):

16

Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

vnitřní str.

2 500

1 300

zadní str.

3 000

1 500

V ceně inzerátu je základní zpracování,
tj. výběr vhodného písma, rámeček,
umístění Vámi dodaného loga, umístění
Vámi dodaného obrázku, předtisková
příprava, tisk a roznos.
Pokud dodáte inzerát hotový z grafického studia, cena inzerce se nemění.
Pokud máte zájem o profesionální zpracování inzerce (grafické návrhy), kontaktujte prosím MUDr. Zuzanu Škodovou.
Jestliže byla Vaše grafika - logo (případně
celý inzerát) již jednou ve zpravodaji použita a nechcete změnu, není nutno ji při
příštím vydání posílat znovu (všechny
soubory se archivují).

1/2005

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Zápis
DÌTÍ DO MATEØSKÝCH KOL
PRAHA 4 - ŠEBEROV, NA PŘÍČNÉ MEZI 186
PRAHA 4 - HRNČÍŘE, U ŠKOLKY 655

SE KONÁ DNE 21. A 22. 3. 2005
OD 13.00 DO 17.00
V BUDOVÁCH MATEŘSKÝCH ŠKOL.

PŘIJÍMÁNY BUDOU DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ VĚKU TŘÍ LET
DO 31. 8. 2005

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

