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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začal nám všem nový kalendářní rok.
Dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva a státní správy naší městské části
popřál vše dobré v roce 2006.
Hlavním tématem našeho zastupitelstva je v současnosti finanční rozpočet.
Rád bych Vám podal několik vysvětlujících slov k tvorbě tohoto rozpočtu.
Do našeho rozpočtu plynou peníze z:
• Hlavního města Prahy
• Státního rozpočtu ČR
• Daně z nemovitosti
• Daně z příjmu
• Naší MČ
– správní poplatky
– rekreační poplatky
– poplatky za psy
– zábory atp.
– výherní hrací přístroje
– úroky
– pokuty
• Převody a zůstatky z minulých období
Suma bodů 1 - 12 je pro naši
Městskou část na tento rok plánována
v částce 30 000 000 Kč. Viz samostatný
materiál v tomto Zpravodaji: „Návrh
rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rok
2006“.
Když jsme jako zastupitelé nastupovali do funkcí v zimě v roce 2002, bylo
v naší pokladně jen velmi málo
finančních prostředků. Protože se však
tomuto zastupitelstvu daří dobře
hospodařit a získávat velké finanční
částky nad plánované příjmy, rozhodlo
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se, že pro další volební období přenechá
v pokladně částku kolem 50 mil. Kč, a to
na výkup pozemků a realizaci multifunkčního centra obce.
V naší městské části však bude, za
současné volební období, proinvestováno přes 120 miliónů Kč navíc!!! Tato
suma je získávána nad rámec našeho
rozpočtu a není realizována z prodeje
našich pozemků, jak tomu bylo
v předešlých letech.
Tyto finanční prostředky musíme
získávat samostatně. Osobně vedu
jednotlivá jednání s příslušnými odbory
hl. města Prahy a eventuálně i Parlamentem České republiky. Tato jednání
nejsou někdy snadná. Vyžadují určitý
druh zkušeností, politických jednání a
schopnosti přesvědčit, že naše potřeby
jsou přednější než potřeby jiných částí
Prahy nebo republiky. Je také nutno
zdůraznit, že tyto navíc získané finanční
prostředky lze pouze použít pouze na
kapitolu, ze které byly získány. Tedy
peníze získané na výsadbu stromů,
revitalizaci rybníku nelze použít na
rekonstrukci komunikací.
Za poslední více než tři roky bylo
vydáno mnoho miliónů na provedení
technické dokumentace pro generel
odvodnění Hrnčíř (bez něho nelze
opravovat komunikace v Hrnčířích), na
přípravy a technickou dokumentace ke
stavebnímu povolení pro kruhovou
křižovatku u hřbitova, na komunikaci
K Safině, Za Šmatlíkem, V Ladech II.
etapa, Sladovnická II. etapa, na
technické vyřešení kolabující podtlakové
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kanalizace, dále na provedení technické
dokumentace k výsadbě lesa za
hřbitovem a rekonstrukci Baráčnické
rychty.
Zaplatilo se za výkupy pozemků pro
hřiště v ulici. k Safině, za části výkupu
pozemku pro kruhovou křižovatku
u hřbitova.
Provádíme velké investice do školky
v Hrnčířích, za poslední 3 roky se tu již
proinvestovalo přes 4 milióny korun a
ještě asi 1,5 mil. Kč proinvestujeme.
Úklid divokých skládek kolem Hrnčíř stál
přes 2,5 milionů korun. Svítí nám ozdoby
v době vánoc, rozšiřujeme programovou
nabídku v kabelové televizi. Máme nový
barevný Zpravodaj. Rozběhl se internet
po kabelové TV. Prováděly se
rekonstrukce ulic Loucká, Sladovnická II.
etapa, Na Proutcích, U Mlýnského
rybníka, V Rákosí, Za Brůdkem, Mezi
Rybníky, U Drůbežárny. Prováděly se
opravy ulic v Hrnčířích - frézování a nový
asfalt včetně oprav chodníku i chodníku
ze Šeberova do Hrnčíř. Vysadilo se
mnoho stromů a zeleně kolem
komunikací. Z důvodu kolabující
kanalizace v Hrnčířích - nasávání
spodních vod, byl zakoupen a kompletně
revitalizován rybník Šmatlík. Vybudovalo
se zde nové vypouštění, původní bylo už
po léta zborcené. Realizovala se dlouhá
zakrytá i otevřená vodoteč pod
Šmatlíkem.
Podtlaková
kanalizace
v
Hrnčířích
prošla
rekonstrukcí
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podtlakové stanice. Jsou nové přístřešky
na autobusových zastávkách, lávky
u rybníka a do hrnčířských luk. Jen vlastní
složitá přeložka inženýrských sítí a
realizace kruhové křižovatky u hřbitova
stála 19,5 mil Kč! Letos v květnu se
dokončí přestavba Baráčnické rychty,
hřiště v ulici k Safině. Rekonstrukce ulice
K Safině včetně části odvodnění bude stát
kolem 20 000 000 Kč!!! Bude také
realizována nová fasáda na školkách. Pro
nárůst dětí v naší lokalitě připravujeme
přístavbu ZŠ v Šeberově. Zde osobně
intervenuji v Parlamentu ČR pro získání
10 mil. Kč. Plánujeme vybudování
bezpečnostních prahů a přisvícení
přechodů na páteřní komunikaci,
rozšíření hřbitova a cyklostezku od
hřbitova směrem k Rozkoši. Čeká nás
další výsadbu stromů, zeleně podél
komunikací a průběžná celoroční údržba
obce.
Máme za sebou mnoho úkolů a
věřím, že zdárně dokončíme i ty, co jsme
si připravili pro letošek. Děkujeme Vám
za trpělivost, zvláště tam, kde se něco
nového buduje a je trochu více prachu a
ruchu než obvykle. Děkujeme, že nám
mnozí pomáháte s údržbou zeleně,
úklidem a bezpečností v obci. Děkuji
tímto i státní správě naší MČ, Městské
policií Ph11, Magistrátu hl.m. a
Parlamentu ČR za pomoc při realizaci
jednotlivých projektů.
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Marek Fajfr.
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Ze zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Ze zasedání 14/2005
ZMČ rozhodlo:
• Ing. Karlík složil slib zastupitele MČ
• vysloven souhlas s interním auditem
u příspěvkových organizací (ZŠ a
MŠ)
• schváleno rozpočtové provizorium
na r. 2006
• schválena odpově „Petičnímu
výboru“ ve věci směnné smlouvy
zahrady MŠ
ZMČ nesouhlasí:
• nepřistoupilo na řešení pozemku
pod regulační stanicí plynu podmínka arch. Soukupa na
dokoupení dalších tří částí
komunikace v Hrnčířích
Ze zasedání 15/2005
ZMČ rozhodlo:
• uvolnění 1.000,- Kč příspěvku na
Fond ohrožených dětí
• prověřit další postup na Pražské
plynárenské, a. s. vzhledem
k zamítavému stanovisku arch.
Soukupa o odprodeji pozemku pod
regulační stanicí plynu
• vzalo na vědomí informaci
o postupu projednávání směnné
smlouvy u MŠ Hrnčíře
• doporučilo požádat o hloubkovou
kontrolu hospodaření MŠ
• souhlasilo s uvolněním částky
257.993,- Kč jako účelové dotace
MHMP na zeleň
• souhlasilo s provedením finančního
zhodnocení provozování Infokanálu
• souhlasilo s proplacením víceprací
na Baráčnické rychtě v celkovém
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rozsahu 390 tis. Kč s tím, že toto
navýšení je konečné
• odsouhlasen postup prací na
rekonstrukci komunikace
Sladovnická
Ze zasedání 1/2006
ZMČ rozhodlo:
• schválit návrh rozpočtu na rok 2006
• schválit rozpočet příspěvkové
organizace ZŠ V ladech na rok 2006
• schválit „Směnnou smlouvu“, kdy se
mění část zahrady MŠ Hrnčíře za
pozemek, o který bude rozšířena
zahrada MŠ ve vlastnictví fyzických
osob
• předat „Směnnou smlouvu“ na
Katastrální úřad Praha
• odvolat p. Zdeňkovou z funkce
ředitelky MŠ a reagovat na všechny
skutečnosti kolem směnné smlouvy
podáním trestního oznámení na
zástupce „Petičního výboru za
záchranu zahrady MŠ“ a pí
Zdeňkovou
• Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení
konkurzního řízení na obsazení
funkce ředitele/ky Mateřské školy a
pověřilo starostu jmenováním členů
konkurzní komise.
• odsouhlasit věcné břemeno
„Telecom“ - zatím smlouva
o smlouvě budoucí - na pozemek
571/93 k. ú. Šeberov s finanční
kompenzací jednorázové náhrady
1.725,- Kč
• obnovení změny ÚPn hl. m. Prahy
vedené pod č. 0725/05.
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Návrh rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rok 2006
VÝDAJE
ORJ 200 - životní prostředí
ORJ 300 - doprava
ORJ 400 - školství
ORJ 600 - kultura
ORJ 900 - MZ
vnitřní správa
ORJ 1000 - pokladní správa
investiční výstavba
výkupy pozemků
výdaje celkem

rok 2006
514.000,- Kč
705.000,- Kč
1.600.000,- Kč
150.000,- Kč
1.790.000,- Kč
7.816.000,- Kč
25.000,- Kč
12.200.000,- Kč
5.200.000,- Kč
30.000.000,- Kč

rok 2005
200.000,- Kč
660.000,- Kč
1.500.000,- Kč
100.000,- Kč
1.130.000,- Kč
5.701.000,- Kč
59.000,- Kč
5.900.000,- Kč
1.200.000,- Kč
16.450.000,- Kč

PŘÍJMY
z rozpočtu MHMP
ze státního rozpočtu
daň z nemovitostí
MČ - příjmy
posílení rozp. z VHČ a zk. na účtech
vrácená daň z příjmů
příjmy celkem

rok 2006
4.744.000,- Kč
207.000,- Kč
800.000,- Kč
549.000,- Kč
22.700.000 ,- Kč
1.000.000,- Kč
30.000.000,- Kč

rok 2005
4.547.000,- Kč
193.000,- Kč
800.000,- Kč
610.000,-Kč
9.300.000,- Kč
1.000.000,- Kč
16.450.000,- Kč

Návrh rozpočtu MČ Praha - Šeberov pro rok 2006
PŘÍJMY
Příjmy městské části jsou tvořeny z dotací MHMP, státního rozpočtu a příjmů městské
části. Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 24. 11. 2005 schválila usnesením
č. 32/01 dotační vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem pro rok 2006 .
Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy:
dotace
4.744 tis. Kč
Celkem dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
4.744 tis. Kč
Dotace ze státního rozpočtu:
a) účelová dotace na školství
b) účelová dotace na státní správu
Celkem dotace ze státního rozpočtu

174 tis. Kč
33 tis. Kč
207 tis. Kč

Daň z nemovitostí

800 tis. Kč

Příjmy městské části
Příjmy městské části jsou tvořeny nedaňovými příjmy (stravné, školné v MŠ, úroky a
nahodilé příjmy), daňovými příjmy (správní a místní poplatky) a převody prostředků
4
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z výsledku hosp. činnosti minulých let. V předloženém materiálu je ponechán pro
informaci i navrhovaný rozpočet roku 2005 k porovnání.
příjmy MČ daňové v tis. Kč
správní poplatky
míst. popl. rekreační
ze psů
za zábory
výherní hrací přístroje
celkem

rok 2006
185
17
52
25
100
379

rok 2005
186
18
78
37
130
449

příjmy MČ nedaňové v tis. Kč
úroky
pokuty
celkem nedaňové příjmy

rok 2006
165
5
170

rok 2005
162
5
167

Přijmy celkem - dotace z MHMP
- dotace ze SR
- vlastní příjmy
- daň z příjmů
- daň z nemov.
- dofinancování rozp.
PŘIJMY CELKEM

4.744
207
549
1.000
800
22.700
30.000

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
Neinvestiční výdaje dle jednotlivých oddílů a položek v tis. Kč
ORJ
životní prostř.

životní prostředí celkem
doprava

položka
kontejnery
veř. zeleň služby
veř. zel. opr., údrž.
veř- zeleň-mater.
mzdy
prac. oděvy
služby a zimní údržba
opravy, údržba
materiál
výkup pozemků

doprava celkem
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rok 2005
140
30
20
10
200
400
6
220
20
14
1.200
1.860

rok 2006
147
37
320
10
514
445
6
220
20
14
0
705
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kultura

kultura celkem
školství - MŠ
školství - ZŠ
Školství celkem
vnitřní správa
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OON
nákup knih
jubilea
příspěvky
vlast. kult. akce
dotace
dotace
zastupitelé OON
cestovné zastupitelé
mzdy zam.
OON
soc. poj.
zdrav. poj.
poj. majetku
knihy, tisk
materiál
vodné
plyn
elektřina
PHM
dál. známka
DHM + herní prvky MŠ +
vybavení B.R.+ KTV
úraz.poj.zam.
poštovné
telefony
právnické služby
školení
služby
soc. výpomoc
účetnictví
opravy a údržba +opr. čp 34
cestovné zam.
repre fond
kolky
ostat. nákl. (ošatné)
služby zprac. dat PC
náj. ván. osvětlení
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16
6
20
33
25
100
600
900
1.500
1.109
21
1.520
400
720
240
80
15
75
16
137
121
35
1
209

17,5
7,5
25
45
55
150
640
960
1.600
1.769
21
1.870
400
792
264
80
10
80
18
151
133
50
1
1.400

15
20
125
150
10
905
50
168
564
17
9
6
18
80
0

18
20
130
170
20
850
50
168
811
17
9
6
18
190
90
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pokladní správa

bankovní popl.
odvod do ZF

vnitřní správa celkem
Neinvestiční výdaje celkem
Výdaje celkem:

investiční
neinvestiční

VÝDAJE CELKEM

20
39
5.760
8.130

25
0
9.631
12.600

(vč. výkupu pozemků) 17.400 tis. Kč
12.600 tis. Kč
30.000 tis. Kč

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
zdaňované činnosti minulých let a s zůstatky na účtech MČ, je vyrovnaný.
Přehled fin. zdrojů ke krytí
rozpočtu:

VHČ r. 2005
3.200.000,- Kč
VHČ r. 2006
0,- Kč
FRR zk.
1.200.000,- Kč
ZBÚ zk.
1.100.000,- Kč
VÚ
56.000.000,- Kč
celkem zdroje MČ k pokrytí potřeb
61.500.000,- Kč
z této částky bude použito Kč
5.300.000,- na dofinancování běžného rozpočtu
a Kč
17.400.000,- na kapitál.(investiční) výdaje a výkup poz.
a Kč
38.800.000,- bude úročeno na účtech pro potřeby
nového MZ

INVESTIČNÍ VÝDAJE
Předložený návrh investičních výdajů na výstavbu v městské části bude realizován
z vlastních prostředků hospodářské činnosti minulých let. Eventuelní výnos z prodeje
pozemků (Hrnčíře VVX) může být proinvestován dle rozhodnutí MZ.
Název inv. akce
1) ZŠ - přístavba, mandát. sml. a PD
2) 2x MŠ - zateplení + fasády
3) Rozšíření hřbitova + opr. zdi, chodníčky
4) Komunikace Š+H vč. ul. K Safině a 2x prahy
5) Cyklostezky
6) Rybník Šmatlík
7) dodávka pro ZŠ
8) centrum obce
9) Kom. „K Rozkoši“ vč. cyklostezky
10) rek. Bar. rychty
11) rekonstr. MŠ - H
investice celkem
výkupy pozemků
Investiční výdaje celkem
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I. var. v tis. Kč
(MČ)
1.600
700
2.700
5.000
1.600
200

400
12.200
5.200
17.400

II. var. v tis. Kč
(s MHMP)
1.600
150
555
2.034
120
200
40
3.516
2.000
1.585
400
12.200
5.200
17.400
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Investice z prostředků MHMP pro MČ Praha - Šeberov na technickou vybavenost, a
to na rekonstrukci ul. K Safině, celkem ve výši 15.000.000,- Kč. Tyto finanční
prostředky nejdou přes rozpočet MČ.

Návrh rozpočtu zdaňované (vedlejší) hospodářské
činnosti pro rok 2006
Příjmy
Pronájmy:
Příjmy vedlejší
hospodářské činnosti MČ
budou v r. 2006 tvořeny
z pronájmů obecního
majetku a provozu
kabelové televize a splátky
od Pražské plynárenské
a. s.

nájemce
Holišovský, Mašita
Marešová - VV
Merhout - KD
Zajíček - Špýchar
Český mobil I
Český mobil II
čerpadla
Kentoya-Čížek - pozemek Hr.
Izomat - inf. tabule
Dolejš předzahrádka
hroby
inzeráty
Outdoor- billboard
Skanska
Kabel. televize - poplatky

příjmy z VHČ celkem

Kč/rok
50.736,120,306.000,125.000,30.000,180.000,2.000,7.200,18.000,9.600,18.800,18.000,50.000,10.000,1.174.544,2.000.000,-

Výdaje
Výdaje představují výdaje

na údržbu a provoz kabelové TV
na daň z příjmů
neplánované výdaje (opravy nem. ...)

výdaje na VHČ celkem
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Kč/rok
800.000,1.000.000,200.000,2.000.000,-
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Mateřská školka
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Kališnická 4-6, Praha 3
Praha, 29.11.2005
Poskytnutí informace k přírodní
památce Hrnčířské louky a stanovisko
k plánované přístupové cestě areálu
výstavby sedmi rodinných domů
v jejím ochranném pásmu.
Dopisem ze dne 21. listopadu 2005 nás
žádáte o poskytnutí informace k přírodní
památce Hrnčířské louky a o stanovisko
k plánovaným stavebním činnostem v jejích
ochranném pásmu.
Přírodní památka Hrnčířské louky byla
vyhlášena v roce 1988 jako komplex luk a
soustavy rybníků v pramenné oblasti
Kunratického potoka. K zabezpečení
příznivých hydrologických podmínek bylo
vyhlášeno pro toto území poměrně rozsáhlé
ochranné pásmo (24 ha). Cílem ochrany
přírody je zabezpečit zvláště chráněnému
území takovou ochranu, aby nedocházelo ke
změnám a poškození hydrologie chráněného
území a jeho bezprostředního okolí.
V posledních letech však sílí tlak na pozemky
navazující v blízkosti obce pro výstavbu
rodinných domů. Upozornění na toto
nebezpečí se objevuje rovněž v bodu 6 plánu
péče na období 2000 - 2006.
Takovým pozemkem je pozemek číslo
1407/1, plocha bývalé zahrádkářské kolonie,
který je součástí ochranného pásma přírodní
památky a který je podle platného územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m.
Prahy č.10/05 ze dne 9. 9. 1999 přijatého
vyhláškou č.32/1999 Sb., o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
určen pro výstavbu. Dále komentovaná
varianta C počítající s přístupovou cestou od
jihozápadu byla rozhodnutími příslušných
orgánů ochrany přírody zamítnuta. Následně
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zvolené řešení, které je předmětem Vaší
kritické připomínky, bylo v novém řízení
vyhodnoceno jako nejméně rizikové a
z hlediska zájmů na ochraně přírodní
památky za nejcitlivější.
Naše vyjádření k předloženým variantám
(varianta A vede přes zahradu mateřské školy,
varianta B severně předmětné parcely přes
ochranné pásmo a varianta C přechází
vodoteč z JZ směru v ulice V Zatáčce) je
zaměřeno především na možné ovlivnění
vodního režimu chráněného ekosystému.
K Vydání rozhodnutí je však příslušný
Magistrát hlavního města Prahy, jako výkonný
orgán ochrany přírody pro tuto kategorii
území. Naše stanovisko uvádíme v následujících bodech:
1. Pozemek číslo 1407/1 je součástí
vyhlášeného ochranného pásma a platí pro
něj podle odst. 2 § 37 zákona o ochraně
přírody a krajiny podmínka, že ke stavební
činnosti, terénním a vodohospodářským
úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke
stanovení způsobu hospodaření s ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody, tedy souhlas MHMP,
který byl vydán v dubnu 2005.
2. Situování trasy přístupové cesty k rodinných domům ve vztahu k zvláště
chráněnému území:
a) Varianta A - přístupová cesta přes
pozemek mateřské školy č.1268
Posuzujeme-li tuto variantu z hlediska možného ovlivnění chráněného
ekosystému, potom tato varianta
přináší nejmenší riziko. Doporučujeme proto, aby byl v rámci této
varianty hledán takový způsob řešení,
který bude mít nejmenší vliv na
provoz mateřské školky.
b) Varianta B - přístupová cesta ze
severu přes pozemek č.1406/1
Tato varianta je z hlediska ochrany
území nejméně vhodná, protože trasa
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přechází značnou délkou přes
ochranné pásmo v centrálním
prameništi a přes vodoteč parc.
č. 1408. S tím souvisí nebezpečí
trvalého ovlivnění vodního režimu
stavební technikou, následně průběžným provozem, zatrubněním vodoteče, kontaminací atp.
c) Varianta C - přístup z JZ na parcelu
přes vodoteč (718/1) z ulice
V Zatáčce.
Variantou C je rovněž silně a
nenávratně ohrožen přirozený vodní

režim, protože trasa přechází jednu
z
hlavních
vodotečí
(718/1).
Z pohledu ochrany území je rovněž
málo přijatelná. K této variantě bylo
vydáno orgány ochrany přírody
zamítavé rozhodnutí.
Toto je společné stanovisko AOPK ČR ústředního pracoviště a střediska AOPK ČR
pro Prahu a Střední Čechy.
S pozdravem
Ing. Martin Dušek, ředitel

Dopis paní Dvořákové
Vážení zastupitelé,
nikdy doposud jsem nereagovala písemně
na novinové články, avšak dvě zprávy
z poslední doby mě přiměly k tomuto sdělení.

domeček, který pak s novými hracími prvky
uhrazenými z prostředků MČ, vytvoří pro děti
příjemné prostředí i v souladu s požadavky
EU.

Bytostně nesnáším lež a nespravedlnost.
A právě lži, vydávané za skutečnost, aniž byla
ověřena podstata věci, nedělají v tomto
případě čest novinářům, a už se jedná o ty
z tzv. bulváru nebo ze seriózních medií. Jde
o případ Mateřské školky v Hrnčířích. Snůška
výmyslů a nepravd vydávaných za fakta,
bezdůvodná osočování a podpisová akce
neinformovaných a dezinformovaných žen matek dětí z místní MŠ, mají zjevně jediný cíl,
poškodit starostu p. Fajfra. Je smutné, že
lidská závist a zloba si opět vybrala za terč
právě člověka, který to s obcí myslí dobře.

Závěrem bych jen chtěla připomenout
těm, kteří nejsou pamětníky, že někdy
koncem r.1949, nebo začátkem 1950, to byla
právě naše babička pí M. Zedníková a její dvě
dcery - naše matky, kdo věnovaly v Hrnčířích
parcely na stavbu školky a zřízení zahrady.
Ověřit si to lze na Katastrálním úřadu Zemské desky č. parc. 318/1 a 317/2. Tím
nechci nijak zdůrazňovat zásluhy naší rodiny,
která vždy ochotně se snažila vycházet vstříc
obyvatelům Hrnčíř.

O tomto případu něco vím. Jsem totiž
jedna ze spoluvlastníků lokality vedle MŠ,
kteří výměnou za část zahrady u MŠ, věnují ze
2
své parcely pozemek o cca 160 m větší, aby
dětem vznikl pěkný, více osluněný a větší
hrací prostor. Navíc jsme se s p. starostou
dohodli, že dětem darujeme dřevěný
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Proč jen dobře myšlené záměry tak často
sklízí nevděk?
Zdravím vás všechny i jménem ostatních
spoluvlastníků.
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V Praze dne 20. října 2005
Věra Dvořáková
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Rubrika: Vy se ptáte, my odpovídáme
Co se děje s Baráčnickou rychtou ?
odpovídá MUDr. Zuzana Škodová
V tuto chvíli až do jara prochází Rychta
kompletní rekonstrukcí, která již dávno
byla potřeba. Rychta doposud sloužila
jako společenský prostor pro setkávání
Baráčníků, dále jako oficiální místnost
Úřadu Městské části Praha-Šeberov,
například pro volby, zejména ovšem jako
prostor výtvarného ateliéru Čáry Máry,
pod vedením výtvarnice Míly Marešové.
Prostory byly vlhké, omítka padala ze zdi,
nebyly dostatečně vybavené a po mnoho
let byly spíše provizoriem, o kterém se
výhledově uvažovalo jako vhodném
k rekonstrukci. Loni a letos se konečně
podařilo MÚ Šeberov, zejména však
osobním úsilím p. starosty Fajfra, sehnat
peníze, byly připraveny plány a rekonstrukce mohla začít. Výhledově by měla
být dokončena na jaře t.r., dále bude
pokračovat vnitřním vybavováním a ve
školním rok 2006/2007 bude prostor již
kompletně připraven pro staré i nové
aktivity, určené zejména obyvatelům
Hrnčíř.
Jaké aktivity zde budou probíhat ?
Rychta bude určena jako reprezentativní
volební místnost v Hrnčířích, dále
například pro setkávání občanů Hrnčíř a
zástupců MČ Šeberov, jako důstojný
prostor pro Baráčníky, jejichž zásluhou
vůbec zde Rychta vznikla, pro jejich
pravidelná setkávání, ale i pro oficiální
schůze.
V neposlední řadě bude vzniklý prostor
určen kulturním a vzdělávacím aktivitám
v obci, hlavně výtvarnému ateliéru, jehož
činnost bude možno rozšířit a konečně
uspokojit stále vzrůstající zájem rodičů.
Výtvarný ateliér pod vedením Míly
Marešové pracuje v naší obci již více než
14 let. Odchoval mnoho mladých výtvarníků, má za sebou celou řadu malých
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

tematických i velkých souborných výstav,
velkou řadu výtvarných soustředění a
spoustu práce i legrace.
Mnoho rodičů i příznivců si jistě pamatuje první velkou výstavu ještě
v Kulturním domě s módní přehlídkou,
dále pak slavnou výstavu U krále Václava,
taktéž s módní přehlídkou historického
prádla a poslední, zdaleka největší výstavu s přehlídkou a divadlem v prostoru
tvrze Toulcův dvůr.
Atelier generačně propojuje věkové
skupiny od 5 do 60 let. Raritou atelieru je
například to, že v rámci společné práce
vedle sebe tvoří rodiče i jejich dospívající
děti v naprosté shodě.
Malé děti obdivují práce svých starších
kolegů a začínají se zajímat o různé
malíře. Dospělým malování pomáhá
překonávat každodenní stres a dětská
tvorba je pro ně velkou inspirací.
Z mnohých účastníků výtvarných kurzů
jsou dnes úspěšní studenti či absolventi
různých středních i vysokých škol uměleckého směru, což je velkou zásluhou
Míly Marešové, která se pravidelně věnuje systematické přípravě talentovaných dětí k přijímacím zkouškám.
Jaké další aktivity chystáme?
Vše ostatní bude podřízeno zájmu
veřejnosti, finančním nákladů, ale i personálnímu zajištění. V plánu je otevření
ateliéru počítačové grafiky, počítačových
dovedností pro seniory i juniory, a dále
jazykové a hudební kurzy, určené zejména maminkám s dětmi, které mohou
využít Rychtu zejména v dopoledních a
brzkých odpoledních hodinách. Jsme
otevřeni i dalším návrhům a nápadům
občanů, co by v naší lokalitě potřebovali
a postrádají.
Věříme, že všichni občané Hrnčíř budou
spokojeni s novým kulturním prostorem
v obci.
Zuzana Škodová
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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

Potraviny „Tichý – Hertlová“
Pondělí – pátek 7.30 – 18
Sobota
8.30 – 11 14 – 18
Neděle
13 – 18

Poruchy kabelové televize
dispečer - 261 216 424
Maximální doba opravy: 12 hodin celá sí ,
24 hodin úsek, 48 hodin jednotlivý odběratel
Podtlaková kanalizace v Hrnčířích
Dispečer:
602 443 947
Pan Kučírek: 606 691 445

Praktická lékařka - MUDr. Zuzana Škodová
K Hrnčířům 263, 149 00 Praha 4 – Šeberov
Tel.: 244 910 673, z.skodova@seznam.cz
Pondělí, středa, pátek
8 – 13
Úterý, čtvrtek
13 – 18
Odběry vždy po objednání po, st, pá 7.30 - 8

Internet
Dispečer - 296 826 051
Technik - 775 223 023-5
Maximální doba opravy: 24 hod.

Zpravodaj
Připravuje MUDr. Zuzana Škodová
e-mail: z.skodova@seznam.cz
Příspěvky v jakékoliv podobě prosím na Úřad
nebo do ordinace.
Zpravodaj vychází pětkrát ročně.
Nepodepsané příspěvky nepublikujeme.
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Zdravotní centrum
Praktická lékařka - MUDr. Kateřina Kolková
Osvětová 887, 149 00 Praha 4 - Hrnčíře
Tel.: 244 913 995
www.kolkova.cz, katerina@kolkova.cz
Pondělí: 14.30-18.30, 18.30-19.30 objedaní
Úterý:
8–12, 12–13 objednaní
Středa: 14.30–18.30, 18.30–19.30 objednaní
Čtvrtek:
8–13, Pátek:
8–13

Lékárna, K Hrnčířům 263, 149 00 Praha 4
tel: 244 910 692,
Otevřeno: Po, St, Pá 8–13; Út, Čt 13-18
pro nemoc mohou nastat změny otevírací doby
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Kabelová televize Šeberov
Aktuální programová nabídka platná od 15. 2. 2006
I) Omezená programová nabídka (za Kč 70,-/měs.)
Poř. č. TV kanál
Název
Obsah programu
1
R12
ČT 1
veřejnoprávní televize
2
R10
ČT 2
veřejnoprávní televize
3
R6
NOVA
komerční stanice
4
R8
PRIMA
komerční stanice
5
SE9
INFO
lokální zpravodajství
6
SE6
PRO 7
filmový rodinný kanál, německy
7
SE7
CNN
zpravodajský program, anglicky
8
FM2
Rozhlas
rozhlasové programy v pásmu 87,5 - 108 MHz
9
K22
ČT 4 Sport
sport veřejnoprávní televize
II) Základní programová nabídka (za Kč 190,-/měs.) Omezená programová nabídka +
10
K32
Eurosport
evropský sport. program, česky, část. dabing
11
K36
Spektrum
zajímavosti ze světa, český dabing
12
K27
JETIX
program pro děti a mládež, česky
13
K48
3 SAT
hudební program, německy
14
K31
Hallmark
kvalitní tel. filmy a seriály, český a slov. dabing
15
K34
Discovery
publicistika, technika, český dabing
16
K30
Animal Pl.
svět zvířat, český dabing
17
K21
Galaxie sport
česky
18
K46
TV 5 Europe
francouzský program
19
K29
Óčko
20
SE8
ČT 24
zpravodajství ČT
III) Rozšířená programová nabídka (za Kč 450,-/měs.) Základní programová nabídka +
21
K55+53
HBO
výběrový filmový kanál, česky
22
K50
HBO II
výběrový filmový kanál, česky
23
K54
Romantica
romantické filmy, český dabing
24
K56
Reality
příběhy skutečných lidí, český dabing

Uzávěrky Zpravodaje 2006:
2-2006: 21. dubna, vychází 1. týden v květnu
3-2006: 20. června, vychází 2. týden v červenci
4-2006: 14. září, vychází 1. týden v říjnu
5-2006: 15. listopadu, vychází 1. týden v prosinci
KONTEJNERY 1. pololetí
V Ladech: 13.1., 3.2., 10.3., 7.4., 12.5., 9.6.
Osvětová: 13.1., 17.2., 24.3., 21.4., 26.5., 23.6.
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