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Kovář

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto, prázdniny, dovolené a velké hlídání
vnoučat nám končí a tak se postupně vracíme do běžného pracovního života. Věřím, že jste během léta pookřáli,
načerpali nových sil a s chutí vyrazili znovu do života.
V rámci letního režimu a dovolených
jsme však na úřadě nezaháleli. Nebylo
pracovního dne, kdy byl náš úřad zavřený. Snažili jsme se Vám maximálně vycházet vstříc a zajistit tak chod celého
úřadu.
Co jsme během léta pro Vás dále dělali?
1. Vymalovali tělocvičnu, přebrousili a
nově nalakovali podlahu. Tělocvična
je te jako nová.
2. Upravujeme postupně břehy rybníku
Šmatlík v Hrnčířích.
3. Zřídili jsme nový přechod u Šmatlíku.
4. V rámci spolupráce se stavebninami
v Hrnčířích jsme minimalizovali výstavbu nové skladové haly s výsadbou
zeleně.
5. Udržujeme vlastními silami úklid a
zeleň obce.
6. Dokončili jsme dlouholeté martýrium
s prodejem pozemků Hole u Průhonic. Tyto finanční prostředky bychom
rádi investovali do vybudování centra
naší městské části.
7. Nechali jsme opravit zámkovou dlažbu na chodnících, včetně chodníku
mezi Šeberovem a Hrnčířemi.
8. Opravili ve velkém finančním rozsahu
komunikace, zvláště v Hrnčířích.

9. Vyřešili dopravní obsluhu výstavby
nových bytů kolem fotbalového hřiště.
10.Postavili dřevěný domek pro děti
v mateřské školce v Šeberově.
11.Máme nová vrata na „hasičárně“.
12.Permanentně sledujeme a snažíme se
urychlit výstavbu Vestecké spojky se
samostatným napojením na dálnici.
Doprava ve špičkách je na naší páteřní komunikaci už neúnosná!
13.Spolupracujeme při projektování
„rychlobusu“ a cyklostezky mezi Jesenicí a metrem Chodov.
14.Spolupracujeme při realizaci projektové dokumentace na rekonstrukci
jednotlivých ulic, kruhové křižovatky
na Kunratické spojce a přístavbě školy.
Co chceme ještě stihnout do konce tohoto roku?
1. Začít s přístavbou Baráčnické rychty.
2. Dokončit rozšíření hřiště v Hrnčířích
s realizací umělého povrchu.
3. Výsadbu lesa mezi hřbitovem a Rozkoší.
4. Dovýsadbu stromů a keřů v některých
ulicích.
5. Připravit a eventuálně začít s rekonstrukcí ulice K Safině.
Milí spoluobčané. Děkuji Vám všem, kteří se aktivně podílíte na rozkvětu naší
Městské části. Dovolte, abych Vám závěrem popřál příjemný podzim, žádná
osobní ani obecní tornáda. Vinšuji Vám
radost ze života.
Marek Fajfr
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Radnice
Ze zasedání ZMČ Praha - Šeberov
8/2005 - 25. 7. 2005
ZMČ schválilo:
1) Úpravu rozpočtu 7/2005
• fin. vypořádání r. 2004 na MHMP ve
výši 89.191,81 Kč
• vratka daně z příjmu 703.100,- Kč
bude použita na:
13.100,- Kč - odvoz kontejnerů
90.000,- Kč - progr. vybavení PC
600.000,- Kč - výkupy pozemků
• investiční dotaci MHMP 2,7 mil. Kč
na dětské hřiště v Hrnčířích
• invest. dotaci MHMP na rekonstrukci
podlahy tělocvičny ZŠ
• inv. dotaci MHMP na rekonstrukci
Baráčnické rychty 1,5 mil. Kč
2) Prodej části pozemku parc. č. 553/1
za 1.600,- Kč/m2
3) Fin. vyrovnání p. Taskovsky ve výši
127.430,- Kč
4) Podepsání SOD na opravy komunikací Hrnčíře
5) Prodej části pozemku manželům Skřivanovým
6) Vymalování tělocvičny ZŠ firma Framal za 45.312,- Kč
7) Výkup rybníku Kovářský (1 mil. Kč) a
Brůdek (150 tis. Kč)
8) Odkoupení pozemku parc. č. 564/1
za 500 tis. Kč od p. Soukupa
9) Příspěvek Olivově nadaci - 3.000,- Kč
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ZMČ neschválilo:
1) Vybudování park. míst před objektem
č. p. 669 v ulici K Safině
2) Podání změny ÚP pí Janovské až do
doby vyjasnění křižovatky na D1
v úseku 3,7 km
Ze zasedání ZMČ 9/2005 - 15. 8. 2005
ZMČ schválilo:
• nabídku PTS na úklid místních komunikací za jednotkovou cenu
35.781,40 Kč s tím, že úklid
10/2005 zaplatí Izomat, s. r. o. jako
sponzorský dar
• objednání aktivních zesilovačů KTR
s tím, že 1/2 z 91.124,- Kč zaplatí firma Netel, s.r.o.
• prodej části pozemku parc. č. 553/3,
553/4, 553/5 - p. Jelínkovi, p. Štěpánkovi a pí Vejmelkové
• výběrové řízení na zateplení fasád
MŠ s realizací III. Q 2006
• pronájem prostor č. p. 34 firmě
Skanska
ZMČ neschválilo:
• vrty v ulici Hybšmanova - výrony

spodních vod pro zás. rybníku Šmatlík vodou
ZMČ nedoporučuje:
• nákup sněhové frézy 1028 LXE.
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Občanské průkazy
Kde vám průkaz vydají?
Oddělení evidence obyvatel ÚMČ Praha
11, Vidímova 1324
Pondělí a středa
8.00 - 17.30
Úterý a čtvrtek
8.00 - 15.30
V pátek není úřední den

Neodkládejte výměnu občanských průkazů !!
Které občanské průkazy pozbývají platnosti k 31. 12. 2005?
Průkazy vydané do 31. 12. 1994 všechny občanské průkazy typu knížka
s vyznačenou platností „bez omezení“
nebo s údajem „platnost prodloužena
bez omezení“.
Vzhledem k 30denní lhůtě pro vydání
občanského průkazu je nutné požádat
o výměnu nejpozději do 30. listopadu,
tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu.

Co potřebujete pro vydání nového občanského průkazu?
• Vyplněná a podepsaná žádost
• Jedna fotografie 35x45 mm
• Dosavadní občanský průkaz
• Případné další doklady, pokud nastávají změny v zápisu do OP

Pokud budete dále používat neplatný
občanský průkaz, po 1. 1. 2006 budete
mít obtíže při vyzvedávání doporučených zásilek a peněz na poště, při jednání
s bankou či matrikou.

Za tuto výměnu se správní poplatek nevybírá.
Pokud vám zdraví neumožňuje se dostavit osobně, může za vás podat žádost pověřený zástupce, nemusí mít plnou moc.

Zprávičky ze školy
Milý spoluobčané,
léto bylo jaké bylo, doba dovolených a
prázdnin je neodvratně pryč. Slunce jako
by chtělo svou prázdninovou absenci vynahradit nyní. Samozřejmě se na něj nezlobíme, jen a nám svítí a hřeje co
nejdéle.
Nic to nezmění na tom, že od 1. září se
otevřely dveře všech škol a zaznělo
1. zvonění. Tak tomu je po 101 let
i u nás. 100. výročí důstojně, velkolepě a
mimořádně zdařile oslavila naše školička
v září minulého roku.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Mnoho z Vás a Vašich rodičů a prarodičů
zdejší školou prošlo, mají na působení
zde milé vzpomínky, někdo třeba i méně
milé.
Kde se učilo, než vyrostla tato škola? Odpově můžete najít v kronice školy:
„Škola v Hrnčířích byla od nejpamětnějších dob, škola byla původně jednotřídní
a místnosti se nalézaly v domě číslo 5,
později v čísle 7. Obce, které školní obec
tvořily jsou: Hrnčíře, Šeberov, Kateřinka,
Rozkoš, Oujezd, Zdiměřice, Vestec, Šátalka s Drazdským dvorem. Od roku
1886 žactva ubylo, školní obec se zmenšila, avšak roku 1887 škola rozšířena
o druhou třídu v domě číslo 11 patřící
manželům Chrudimských.“
Z dalších záznamů z roku 1903 se můžeme dočísti: „V Šeberově v domě číslo 6
v dolejší vsi byla došková chatrč a říkali jí
pastouška a zde se vyučovalo. Další třída
byla v Hrnčířích v domě naproti kostelu.
Jelikož bylo nepříhodné, každá třída jinde, představenstvo obce Šeberova se
usneslo postavit školu novou. 9. dubna
1903 vynesením školní zemské rady byla
škola v Hrnčířích přenesena do Šeberova. Tím byly skončeny spory, které trvaly
od roku 1878 až do roku 1903. Hrnčíře
chtěly ponechat školu v Hrnčířích, Šeberovští a Kateřinští po právu chtěli školu ve
středu školní obce, ze které pocházelo
nejvíce žactva, tedy v Šeberově. Školu
stavěl pan František Dvořáček, mistr zednický z Průhonic. 17. 2. 1904 byl položen základní kámen a koncem měsíce
srpna byla škola svému účelu předána.
Místo definitivního učitele obdržel pan
Fr. Krůta a správou školy byl pověřen pan
Lehovec.“
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Ti, co sledují naší kabelou televizi, na jaře
mohli vidět návrh přístavby naší školy.
Tento 1 . návrh měl mnoho odpůrců, ale
i zastánců, ozývaly se i hlasy, proč se musí
škola přistavovat. Není to plýtvání, mrhání penězi, když dětí ubývá? Myslíme si,
že není.
Naše lokalita se velice rychle rozrůstá,
přibývají nové domy a samozřejmě i jejich noví obyvatelé. Děti přibývají do školek i do naší školy. Naše škola získává
poslední léta velice dobré jméno, především díky svému rodinnému prostředí,
chápavému, profesionálnímu, vstřícnému přístupu našeho pedagogického personálu. Letošní školní rok v celé České
republice usedlo do školních lavic nejméně školáků za posledních 10 let, a
přesto počet našich dětí zůstal stejný.
Díky dobrému jménu se sem hlásí děti
i z jiných městských částí např. Jižního
Města, Průhonic, Zdiměřic.
Poslední velké stavební úpravy prodělala
škola v devadesátých letech, kdy byla přistavěna tělocvična a podkrovní místnosti.
Proč bychom chtěli přístavbu školy? Především pro její neodpovídající prostory
jídelny a výdejny kuchyně. Nemáme zde
vhodné prostory pro zájmovou činnost
dětí během i mimo vyučování. Potřebovali bychom rozšířit prostory školní družiny a počítačové učebny. Počítačů máme
dost, ale málo prostoru. Přístavbou získají
kvalitnější podmínky pro svou činnost jak
děti, tak učitelé. Doufejme, že se dílo podaří.
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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
„Veleryba“ 15.00 - 17.00 Klub pro dorost.
Úterý a středa
domácí skupinky
Hudební skupiny, dobrá káva a jiné aktivity
Církev bratrská navazuje na křes anské 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
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Pohádkový les - Průhonice

Pohádkový les v Průhonickém parku je
pořádán ve dnech 1. a 2. 10. 2005 vždy
od 9.00 do 16.00 hodin. Místem konání
jsou obě části parku - tzv. Zámecký park
a tzv. Obora.

celkem sedm postaviček z klasických
českých pohádek - některé byly přímo
v průhonickém parku zfilmovány. Je
možné zde potkat princezny, vodníky,
draka a mnoho dalších. Na malé účastníky čekají jednoduché soutěže a hry, za
které obdrží drobnou odměnu.

V letošním roce je Pohádkový les rozdělen na dvě části. První trasa, tzv. „malá“ je
určena dětem do 10-ti let, její začátek je
přímo na nádvoří průhonického zámku.
Odtud následuje pohádková cesta po
břehu podzámeckého rybníka, k Alpiniu
a dále podél meandrů Botiče až k silnici
mezi parky. Na této trase bude umístěno

Druhá trasa, tzv. „velká“ je téměř totožná
s předešlými třemi ročníky pohádkového
lesa. Začíná u bývalé hájenky (vedle jsou
tzv. „antény“) a pokračuje v druhé části
parku - Oboře, až ke Zdiměřickému potoku, podél něj se dostaneme k České
chaloupce a dále opět na silnici mezi parky vedoucí z Dobřejovic do Průhonic.

Informace: www.pohadkovyles.cz
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Na této trase budou postavičky ze současné filmové tvorby, určené starším divákům.
Je připravena řada doprovodných programů. Lukostřelba doplní ideálním způsobem několik jezdců na koních
v dobových převlecích. Na malém nádvoří zámku bude probíhat přehlídka
dětských divadelních představení. Nebudou chybět stánky s občerstvením, suvenýry, balónky, pou ové atrakce a řada
dalších zábavných programů.
V době trvání akce, tedy ve dnech 1. a
2. 10. 2005 bude zcela uzavřena pro dopravu silnice z křižovatky Průhonice
- Rozkoš do Dobřejovic, kde se předpokládá zvýšený pohyb účastníků akce. Par-

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

kování vozidel bude možné na
domluvených odstavných plochách, především v prostoru ulice U Geofyzikálního
ústavu, dále podél hlavní silnice na Rozkoš a především v obchodní zóně Průhonice. Přeprava účastníků ke startům
jednotlivých tras bude realizována kyvadlovou autobusovou dopravou po trase: stanice „C“ Metra Opatov - obchodní
zóna Průhonice - Průhonice - Hrnčíře
- Šeberov - Opatov a opačně. V jednom
směru je počítáno s cca. dvěma až třemi
autobusy. Předpokládaný interval mezi
spoji v jednom směru je cca. 10 min. Mimořádné autobusy v 9.00 hod. a 10.00
hod. pojedou také po trase Osnice, Kocanda, Jesenice, Vestec, zpět pak z Průhonic pojede spoj v 12.00 hod. a 13.00
hod.
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Stránky pro zdraví
Domácí lékařství, sepsal dr. Vilém Šel, Praha, 1874 (přepis originálního textu)
RÝMA
Rýmou nazývá se v obecném životě katar
sliznice nosové. Rýma povstane z příčin
rozmanitých: z náhlého přechodu ze
zimy do místnosti horké, z dlouho trvajícího působení prudkého větru, jmenovitě severovýchodního, nebo průvanu,
z přílišného vystydnutí hlavy, z pobytu ve
vzduchu zkaženém, zápachy naplněném.
Někdy předchází rýmu mírná horečka
s bolením hlavy, nechutenstvím a uskrovněným výměškem sliznice nosové. V nose bývá pálení, šimrání, dráždění
k častému kýchání.
Stejným způsobem na jako na sliznici
nosní, šíří se katarální zánět na sliznici hrtanu a průdušnice a způsobuje kašel.
Sliznice nosová totiž přechází v sliznici
dýchadel, jsouc částí této, může se tedy
lehce státi, že sousední zdravá část sliznice se nakazí od části katarem již zachvácené a katar se takto šíří dál a dál, jako
nějaký požár, při kterém jedna chalupa
od druhé se chytá.
Jak rýma, tak i chřipka, hojí se sama sebou v poměrně krátkém čase, stávají se
však často neduhem velmi nepříjemným
a dosti trapným, odnímajíce nemocnému všechen dobrý rozmar, ano činí jej
často neschopným ku práci duševní.
Pravidlem jest: Drž nohy v teple a hlavu
také v teple! Náš selský lid, který chrání
hlavu i uši chlupatou čepicí, netrpí rýmou
tak, jako měš áci, mající i v tuhé zimě na
hlavě švihácký klobouček.
8

Kdo nechce dostati kašel, a pečuje o čistý vzduch větráním, v zimě a chová v příbytku svém mírnou teplotu 18-19 st.
Celsia, a nesedí v krčmách, a se šatí
podle počasí a chrání se prudkého větru,
zejména severního a piva a pije co možná málo. Pivo je nápoj chutný a nezpůsobí, mírně jsou požíváno, patrnou škodu,
avšak mimo příjemnější chu nemá před
vodou žádnou přednost, tak že se na
otázku, je-li pivo zdravé? nemůže odpověděti jinak, než takto: „Pivo je tím zdravější, čím méně se ho pije.“
OTUŽOVÁNÍ
Co má člověk činiti, aby nenastydl? Obyčejná odpově na podobnou otáku jest:
„A se otuží!“
O chladném sichravém podzimním dnu
orá rolník pilně své pole. Ostrý studený
vítr profukuje každý záhyb jeho oděvu.
Rolník si toho hrubě nevšímá, o polednách sedne na mez a obědvá prostou
stravu. Po obědě pokračuje ve své práci
až do večera. A to zkusí některý domněle otužený měš ák, uvidíme, co mu studené otužovací lázně budou platna. Je-li
tělo sprostého člověka a venkovana více
proti nastuzení chráněno, než tělo vznešeného pána a tělo měš áka, tož dbejme
o to, abychom se dle těla podobali sprostému člověku a venkovanu.
Zimě a nastuzení nemůže nikdo přivyknouti, ale pracující člověk jest zvyklý vyvinovati mnoho tepla. Práce a tělocvik jsou
tedy ty skutečné otužovací prostředky!
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INFORMACE – KONTAKTY
Tísňová telefonní čísla

Kontaktní adresy

Městská policie
Tel.: 156

Úřad městské části Praha – Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
Tel.: 244 911 713
e-mail: seberov@zris.mepnet.cz
www.seberov.cz

Policie ČR
Tel.: 158
Policie Jižní Město II – ulice Hrázského,
Tel.: 271 914 880

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4
Tel.: 267 902 111
Úřední hodiny: Po 8 - 12
13 - 17
St 8 - 12
13 - 17

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

Knihovna
K Hrnčířům 34, Praha - Šeberov
Pondělí 18 - 19

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

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

Poruchy kabelové televize
dispečer - 261 216 424
Maximální doba opravy: 12 hodin celá sí ,
24 hodin úsek, 48 hodin jednotlivý odběratel

Alergologie - MUDr. Vobořilová
Pondělí
15 - 18
Objednávky na tel.: 272 916 975

Podtlaková kanalizace v Hrnčířích
Dispečer:
602 443 947
Pan Kučírek: 606 691 445
Internet
Dispečer - 296 826 051
Technik - 775 223 023-5
Maximální doba opravy: 24 hod.

Kontejnery 2. pololetí 2005
V Ladech: 7. 10., 11. 11., 9. 12.
Osvětová: 21. 10., 25. 11., 16. 12.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Lékárna
tel: 244 910 692
Pondělí – pátek

8 – 18

Potraviny „Tichý – Hertlová“
Pondělí – pátek 7.30 – 18
Sobota
8.30 – 11 14 – 18
Neděle
13 – 18
Zpravodaj
Připravuje MUDr. Zuzana Škodová
e-mail: zuzana.skodova@ecn.cz
Příspěvky v jakékoliv podobě prosím na Úřad
nebo do ordinace.
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník.
Nepodepsané příspěvky nepublikujeme.

4/2005

9

