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Brůdek - jaro

Slovo starosty
Vážení občané,
Jaro letos „vybuchlo“ nevídanou razancí,
a tak jsme si jistě všichni oddychli od
dlouhé zimy. O to více nás však čekalo
práce na zahradě s jejím úklidem a
dalšími plány pro tento rok.
Rok 2006 nám určitě přinese mnoho
nových podnětů, zážitků a změn. Tento
rok je také rokem volebním. Budeme
svými hlasy rozhodovat o budoucí
sestavě v parlamentu, vládě, naší radnici
a také o senátorovi za naši oblast.
První volby proběhnou 2. a 3. června.
V Hrnčířích proto velmi usilujeme o to,
aby se podařilo novou Rychtu dokončit
právě k těmto volbám. Držte nám prosím
palce, aby firmy splnily, co slíbily, a mohli
jsme již novou Rychtu využít jako volební
místnost.
Te to nejdůležitější. Koho volit? Chci
zůstat v této věci neutrální. Prostě Vám
přeji, abyste zvolili takové členy parlamentu, kteří budou naší zemi dělat čest a
ne ostudu. Prostě, abychom měli tako-

vou vládu, která bude „bojovat“ za svůj
národ, lidi a ne jen za svoje politické
seskupení. Pokud budete v uvedené dny
na dovolené, mimo republiku, a nevíte,
jak volit, kontaktujte náš úřad městské
části a my se Vám pokusíme poradit, jak
můžete volit mimo Vaše bydliště.
Věřím, že budeme mít takovou vládu
a Parlament, který bude hájit naše zájmy
jak v Evropě, tak i na ekonomické scéně
světového významu.
Přeji nám všem, aby naše země žila
v klidu. Abychom měli dostatek potřebných zdrojů, jak materiálních, tak
duchovních. Abychom mohli žít bez
teroristů, ale abychom také byli ušetřeni
od teroru psychického včetně domácího
násilí. Aby láska vždy vítězila nad nenávistí,
zloba se proměnila v podání ruky na
usmířenou, a závist v přání všeho dobrého.
Vážení spoluobčané, užijte si krásy
jara. Poděkujme za to, co máme, a to co
nemáme, a podle zásluh přijde.
Marek Fajfr

Radnice
Ze zasedání ZMČ Praha - Šeberov
2/2006 - 13. 3. 2006
2)
ZMČ rozhodlo:
1) Po dohodě s předsedou kontrolního
výboru MHMP a zástupci MHMP
prohlašuje směnnou smlouvu ze dne
14.9.2005 na poz. 1286/2 a 1286/3 za poz
1407/15 a 1407/18 vše k. ú. Šeberov za
neplatnou a schválilo směnu poz. dle
geom. plánu 1225-55/2005 na tytéž
pozemky s tím, že rozhodlo počkat na
prošetření prostřednictvím orgánů k nímž
bylo petičním výborem učiněno podání a

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

3)
4)
5)

1/2006

zabývat se pouze administrativními
postupy směny předmětných pozemků.
Požádat
Radu
HMP
o
souhlas
s bezúplatným převodem poz. č. p. 1284
k. ú. Šeberov z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na HMP svěřeno městské části Praha - Šeberov.
Vzalo na vědomí Usnesení ZHMP č. 35/06
z 23. 2. 2006 - návrhy změn ÚPn č. 06.
Odsouhlasit převod inv. prostředků ve výši
1,6 mil. Kč na ZŠ V Ladech.
Odsouhlasit vypracování PD na stavební
úpravy MŠ v Hrnčířích a zateplení fasády
dle nabídky Ing. L. Knittla.
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6) Odsouhlasit věcné břemeno na poz.
1449/10 k. ú. Šeberov
7) Schválit rozpočet MČ Praha - Šeberov jako
schodkový s tím, že 22,7 mil. Kč bude
dofinancováno z výnosů zdaň. činnosti
minulých let.
8) Odsouhlasit rozpočet MŠ.
9) Odsouhlasit zadání žádosti o přezkoumání
hospodaření MČ Praha - Šeberov za
r. 2006 přísl. odborem MHMP.
10) Odsouhlasit vyplacení měsíčních odměn
zast. MČ dle nař. vlády 50/2006 Sb.
11) Schválit příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
hokejové utkání mezi MČ Praha - Šeberov
a MČ Újezd.
Ze zasedání ZMČ Praha - Šeberov
3/2006 - 27. 3. 2006
ZMČ rozhodlo:
1) Pověřit starostu MČ podepsáním SOD na
PD - přístavba ZŠ V Ladech s firmou
ANTRE, s. r. o..
2) Na příštím zasedání odsouhlasit zřizovací
listiny MŠ a ZŠ.
3) Revokovat schválení rozpočtu MČ Praha Šeberov jako schodkový a schválit
rozpočet MČ Praha - Šeberov jako
vyrovnaný v objemu příjmů 30 mil. Kč a
objemu výdajů 30 mil. Kč.
4) Odsouhlasit dodatek SOD na ek. služby
firmy ÚČT-ČIH.
5) Požádat o výjimku na zvýšení počtu dětí
v MŠ - připravit dokumentaci na přístavbu
MŠ.
6) Zastavit proces směnné smlouvy na kontr.
výboru MHMP a pověřit starostu s pí
Venturovou
jednáním
s
vlastníky
pozemků.
7) Uvolnit příspěvek 3.000,- Kč na „Aprílový
karneval“ pro děti.

ZMČ nesouhlasí:
1) S oplocením Kovářského rybníka.
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Jednání zastupitelstva
MČ Praha-Šeberov dne 27.3.2006
Toto je přesný přepis audiovizuálního
záznamu z jednání zastupitelstva MČ
Praha-Šeberov dne 27.3.2006 k výše
uvedenému dopisu výboru petice
„Za záchranu zahrady Mateřské školy
v Hrnčířích“ ve věci hlavních
ekonomických a věcných vad směny části
zahrady Mateřské školy a návrhu nápravy
ze dne 24.3.2006. Podle záznamu jej
přepsala Jana Benešová.
Starosta: My jsme dostali váš dopis, navrhuji
zastupitelům pozastavit ten proces té směnné
smlouvy. Vy tam dáváte jeden velice zajímavý
jakoby postřeh, což můžu říct za sebe, že je
škoda, že jsme se k němu nedostali třeba
hned na začátku. Protože je to věc
samozřejmě těch vlastníků těch pozemků. Je
to ten pozemek, já si ho označuji číslo 1. Je
třeba prostě s těmi vlastníky jednat. Já nevím,
jak na to budou reagovat, ale objevily se
i nové skutečnosti. Zjistili jsme tak, že třeba
kontrolní výbor Magistrátu nemá všechny
informace, což je taky překvapení.
Chci před vámi dát zastupitelům návrh, že
bychom vykomunikovali lépe některé věci
společně. To je věc, samozřejmě otázka té
směnné smlouvy.
Jestli byste souhlasili, že bychom tímto
způsobem pokročili v této záležitosti.
Ne úplně, pozastavit, ne zastavit, vykomunikovat, že je to nejoptimálnější řešení. Po
konzultaci s Magistrátem... (v tomto místě pro
hluk dětí nebylo rozumět)...
Kára: Já bych chtěl připomenout, že to byl
první konstruktivní váš návrh. Já jsem
uvažoval nad tím, nějak zainteresovat více ty
majitele, ale tohle mě popravdě nenapadlo.
Kdyby jste s tím přišli jako dřív, mohli jsme být
mnohem dál a mohli jsme se bavit i o té
přístavbě.
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Oršula: Já bych chtěl za sebe říct, že pan Kára
má pravdu, že je to konstruktivní pohled na
věc a že bohužel už jsme o tom nemluvili
v září. Moje zadání do této doby bylo jiné. Ta
původní chyba byla v tom, že se o směnné
smlouvě nediskutovalo tak, jak mělo. Tak to
by vyvolalo debatu trošku o jiném tématu.
Když se podíváte na podstatu toho návrhu,
tak ono to je jasné. Jenom se na to podívat
trošku jiným pohledem. Moje zadání do té
doby, zdůrazňuji asi do 15.2., než Magistrát
napsal, že směnná smlouva je neplatná, tak se
zadání pro mě změnilo tak, že jsem měl
udělat nějaký konstruktivní návrh. Až poté
kdy jsem dosáhl neplatnosti směnné smlouvy.
Ale považte, konstruktivní návrh, a ten pohled
vychází od nás a vytváří prostor pro další
debatu, je opravdu nosný. Ano, na naší straně
je chyba, že se nám dříve nerozbřesklo. Ale na
vaší straně je chyba, že jste ten prostor té
debatě uřízli.
Hrubá: Ale já si myslím, že ta chyba nastala už
v té komunikaci mezi školkou a úřadem, kdy
když se to školka dozvěděla, tak mohla okamžitě těžit. Dobře, domluvím se s rodiči, budem
požadovat ještě větší zahradu a tohle a tohle.

A mohlo to být už od toho října nebo září.
Oršula: Ta školka od vás nic nedostala, žádné
psaní, žádné plány. Bylo to od vás jen jako
debata. Ředitelka měla vysvětlovat rodičům,
že pan starosta řekl to a to?
Starosta: Já si myslím, že jsme to posunuli
někam. Jsem rád, že je tu, přes všechny tyto
peripetie, snaha hledat společné řešení.
Někdy je třeba odpustit si všechny věty, které
padaly a kroky, které se děly, a které asi
nebyly moudré, a z té či oné strany, A že
nakonec lidi, kteří se spolu trošku hádali, si
budou lepší kamarádi než lidi, kteří se
nehádali.
Proto bych dal návrh v tuto chvíli, že bychom
ten proces zastavili a hledali společné řešení.
Kdo tedy je pro? - hlasování: 4 pro, 1 (Veselá)
se zdržela.
Kára: Já bych k tomu ještě dodal: začít,
vstoupit v jednání s majiteli pozemků.
Starosta: Jo, to jsou ty další kroky. Zahájil by
se další proces řešení, jak by se ten proces dál
vyvíjel a co s tím.
Vy si zvolte svého zástupce.

Stávající zahrada Mateřské
školy v Hrnčířích

Zahrada mateřské školy
v Hrnčířích po směně
pozemků tak, jak ji navrhuje
výbor petice „Za záxhranu
Mateřské školy v Hrnčířích“
v bodě 3a) přiloženého
dopisu zastupitelům MČ
Praha-Šeberov ze dne
24. března 2006

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Případ Mateřská škola Hrnčíře
Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
USNESENÍ
Rady hlavního města Prahy
číslo 0599
ze dne 2. 5. 2006
k návrhu na zrušení usnesení Rady hl.m.Prahy č. 2073 ze dne 20. 12. 2005 k oznámení
záměru městské části Praha - Šeberov na směnu pozemků v k.ú. Šeberov mezi městskou
částí Praha - Šeberov a fyzickými osobami, předloženého podle ustanovení § 18 odst.1
písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m.Prahy

Rada hlavního města Prahy
I. zrušuje
usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2073 ze dne 20.12.2005 k oznámení záměru městské části
Praha - Šeberov na směnu pozemků v k.ú. Šeberov mezi městskou částí Praha - Šeberov
a fyzickými osobami, předloženého podle ustanovení § 18 odst.1 písm. d) obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy

Díky petičnímu výboru pro záchranu zahrady MŠ v Hrnčířích přijde MČPraha-Šeberov
2
o více jak 10 mil. Kč plus pravidelné daně. Dětem této MŠ ukradne uvedený výbor 260 m
zahrady, chatu, stovky tisíc na oplocení zahrady a novou krásně zatravněnou plochu na
hraní. Dále pak tento výbor komplikuje dětem vstup do hrnčířských luk a žádá, aby si děti
MŠ hrály u cesty kde jezdí auta.
Svým nepravdivým, cíleným a politicky zabarveným konáním poštvaly členky výboru
některé občany proti starostovi této MČ Prahy tak, že je vulgárně osočován a jeho rodina
čelí likvidačním výhružkám na majetku a dětech.
MF
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Parlamentu České republiky
Starosta městské části Praha - Šeberov podle § 15 odstavce 1 zákona č.247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů
oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 2. června 2006 od 14 do 22 hodin
a dne 3. června 2006 od 8 do 14 hodin

2. Místem konání voleb do Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č.1 (1012) je volební místnost na adrese:
Základní škola V Ladech 6, Praha 4 - Šeberov
pro voliče bydlící „v Šeberově“

ve volebním okrsku č.2 ( 1013) je volební místnost na adrese:
Baráčnická rychta, K Šeberovu 805, Praha 4 - Hrnčíře
pro voliče bydlící „v Hrnčířích“

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky ( občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem, nebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb do Parlamentu České
republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Parlamentu České republiky volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Zprávičky ze školy

Konečně jsme se dočkali! Dlouhá, nekonečná zima pominula, sníh zmizel, objevily
se první jarní květiny, poprvé nás zahřálo
jarní sluníčko, zimní kabáty, bundy,
čepice, rukavice jsme odložili s radostí do
šatníků. Letošní jaro přineslo i spoustu
problémů. Opět některé oblasti postihly
povodně a lidem nastaly velké starosti.
Snad jaro přinese lepší počasí a všechny
problémy se pomalu vyřeší. Sluníčko
prozáří a prohřeje přírodu a nám se bude
zdát svět zase krásný a na dlouhou zimu
budeme mít i hezké vzpomínky.
Děti ze školy určitě. Letošní zimu si
užily – všude sníh, zamrzlé rybníky, takže
brusle a sáňky byly stále v provozu. Děti
ze školní družiny využívaly každou
možnost, kdy mohly vyrazit s bruslemi a
zkoušet své krasobruslařské či hokejové
umění. Samozřejmě, když něco trvá
dlouho, tak se toho nabažíme a toužíme
po něčem jiném. Během února se děti
připravovaly na masopustní průvod a na
pomalu se blížící jaro. Průvod procházel
Šeberovem, rozličné masky dělaly
patřičný rámus a cestou rozdávaly
6

pozvánky na velikonoční jarmark. Počasí
nám tento den nepřálo, bylo chladno,
déš střídal sníh, tak jsme se těšili až
dorazíme ke škole, kde byl náš cíl a kde
na nás čekaly čerstvé koblihy. To byla
dobrota!
Přestože začátkem března ležel všude
sníh, naše škola byla vyzdobena jarními
motivy. A byl tu konec března, děti se
začaly připravovat na velikonoční jarmark.
Ve všech třídách se tvořilo: barevní motýli,
kuřátka, zajíčci, beránci z papíru a další a
další velikonoční dekorace.
Mezi tím třídy stačily navštívit Toulcův
Dvůr, knihovnu na Jižním Městě, filmová
představení v centru Prahy či Dům dětí a
mládeže v Šalounově ulici.
10. 4. 2006 vypukl na ZŠ tradiční
velikonoční jarmark s velikonoční dílnou.
Děcka si mohla zdobit vajíčka voskovou
technikou, vyrábět sádrové kachle, tiskat
vejce z papíru bramborovými tiskátky
nebo tiskátky vyrobenými z provázků,
rodiče si mohli koupit vystavené výrobky
dětí, jarní květiny, proutěné zboží,
zdobené perníčky. Byla to opět příležitost, kdy se střetli společně děti, rodiče a
učitelky a určitě to bylo příjemné
odpoledne. Co v nejbližší době čeká děti
ze ZŠ V Ladech 6? 12. května odjíždí na
školu v přírodě do Borného. Doufejme,
že jim bude přát počasí a užijí si týden
plný pohybu v krásné přírodě, plno
legrace, nových zážitků a přivezou si
krásné vzpomínky.
Přejeme všem krásné a pohodové jaro!
Naposledy za ZŠ Marta Hrubá
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CO NAPSALY DĚTI
Ve čtvrtek 23. 2. ve 13 hodin byl
masopust. Zúčastnily se ho děti ZŠ
Šeberov. Chodili jsme po Šeberově
a dělali velký rambajs. Byly tam
moc hezké masky a nejhezčí byl
méa. Moc se mi to líbilo a chtěla
bych do toho znova.
(Kristina)

22.2.2006 byla
3. třída v knihovně
Opatov na pořadu
o pranostikách.
Když pořad skončil
mohli jsme si prohlédnout knihy a
výstavu malování na hedvábí.
(Katka V.)

Ve čtvrtek 23.2. se vydaly děti ze ZŠ
V Ladech na masopustní průvod. Děti
z průvodu rozdávaly pozvánky na
velikonoční jarmark. Byl jsem za smrtku.
Ostatní masky byly výborné. Nejlepší
byl medvídek. Když průvod skončil,
dostali jsme za odměnu 2 koblihy.
(David)

22.2.2006 Ve středu žáci 3. třídy
navštívili knihovnu. Byli jsme tam na
pořadu o pranostikách ...
Je to naše oblíbená knihovna a jezdíme
tam rádi.
(Vojta)

Ve středu se vypravili žáci 3. třídy do
knihovny na Opatově a povídali jsme
si o pranostikách. Když pořad skončil,
prohlédli jsme si knihovnu a výstavu
malování na hedvábí. Určitě tam
půjdeme znovu.
(Petruška)

DĚTSKÝ DEN
Dne 1. června se bude konat
v ulici V Ladech od 16 do 20 hodin
oslava Dětského dne
pod záštitou ÚMČ Praha - Šeberov
ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Šeberov,
Církví bratrskou a klubem Veleryba, klubem Motýlek a klubem Escape.
Program moderuje Roman Pastorek.
Kulturní program, atrakce, občerstvení, hosté i překvapení...
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče ze Šeberova a Hrnčíř !!!
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Baráčníci
Konec roku a začátek roku nového je
u Baráčníků ve znamení hodnotících,
valných a vždy po dvou letech i volebních zasedání. Naše se tentokrát konalo
v Kulturním domě v Hrnčířích. Přijeli mezi
nás i hosté ze vzdálených Obcí Baráčníků
a my se jim zase snažíme návštěvu oplatit.
Při naší návštěvě IV. župy v Novém
Strašecí jsme žasli, kolik obcí a členů mají,
oproti naší II. župě se čtyřmi obcemi a
necelou stovkou členů. Byli jsme přítomni
i na valném sedění VII. župy, které se
konalo v krásném Ladově kraji, přímo
v zasněžených Hrusicích. Místní p. sta-

rosta pronesl pěkný, zajímavě podaný
proslov o historii Hrusic.
Naši II. župu vede rychtář Paducha a
valné zasedání jsme měli 11.2.2006
v Říčanech. Do nového roku nám popřál
hodně zdaru i Josef Fousek, jehož pěkné
básničky jsou na našich seděních oblíbené.
Pozorně sledujeme, jak pokračují
práce na Rychtě a doufáme, že přes
nepřízeň počasí v letošní dlouhé, mrazivé
zimě, bude vše včas ukončeno.
Jiřina Pospíšilová
rychtářka

Informace o čipování psů
Mnozí majitelé psů v Šeberově a
Hrnčířích jistě zaregistrovali, že od
1.1.2005 platí nová pravidla pro chování
psů.Zastupitelstvo hl. města Prahy
schválilo 21.10.2004 obecně závaznou
vyhlášku č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se doplňuje a mění obecně
závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m.
Prahy o místním poplatku ze psů (dále jen
vyhl. č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy). V této
vyhlášce, která nabyla účinnosti 1.1.2005,
byly všem chovatelům psů chovaných na
území hl. m. Prahy stanoveny povinnosti
týkající se trvalého označování psů.
Každý držitel psa chovaného na
území hl. m. Prahy byl povinen do
31.12.2005 nechat psa, který je starší
více než 6 měsíců, trvale označit a to bu
čipováním nebo tetováním. Označení
psa mikročipem provádí veterinární lékař
a tetování odborně způsobilá osoba.
Označování psů se provádí na náklady
jejich majitelů.
8

Identifikace zvířat pomocí mikročipů
je moderní metoda jednoznačného a
trvalého označení prakticky libovolného
zvířete. Mikročipy pro identifikaci zvířat
jsou dodávány v jednorázové sterilní
jehle a aplikují se pomocí injekčního
aplikátoru pod kůži zvířat. Pro implantaci
čipu jsou mezinárodně stanovená jasná
pravidla. U psů a koček se implantuje čip
pod kůži na levou stranu krku, zhruba
mezi linii obojku a lopatky. Místo vpichu
nebolí a nepodléhá zánětům. Pes takto
označený si doživotně s sebou nosí tuto
elektronickou psí známku.
Do 30ti dnů od označení psů
čipováním by měl chovatel psa přihlásit
do evidence psů, kterou vede: Magistrát
hl.m.Prahy, odbor občansko-správních
agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00
Praha 2. Zaregistrování v této evidenci je
povinné a zdarma.
V případě, že chovatel nechá svého
psa očipovat, bude mít nárok na slevu
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z místního poplatku ze psů ve výši roční
sazby, nejvýše však 350,- Kč. V případě
označení psa tetováním není přiznán
nárok na slevu od místního poplatku ze
psů. V souladu s vyhláškou je třeba
oznámit očipování psa na ÚMČ Praha 4,
Šeberov, nebo zde uplatní chovatel
slevu na místním poplatku. Úleva
350,-Kč na místním poplatku po dobu
dvou následujících let, se vzhledem k výši
sazby 300,-Kč za psa chovaného
v rodinném domě v naší městské části
rovná úplnému osvobození od poplatku
ze psa na dobu dva roky.
K metodě čipování psů jako snadné
identifikaci zaběhlých či ztracených psů
se zatím přihlásilo v naší městské části
350 chovatelů psů, což je asi 65% psů
z celkového počtu psů, kteří jsou
evidování Úřadem městské části Praha
4-Šeberov. Chovatelé, kteří nenechali
psa očipovat se vystavují sankcím za
porušení vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy a neuvědomují si, že očipováním
psa mohou ušetřit na poplatcích ze psa.
Splnění uvedené povinnosti chovatelů
psů
stanovených
vyhláškou
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy - trvale
označit psa čipem - kontroluje od

1.1.2006 Městská policie hl. m. Prahy.
Její nesplnění je přestupek, za který lze
uložit napomenutí příp. pokutu, která se
ve správním řízení může vyšplhat od
několika stokorun až k desetitisícům.
Spáchání přestupku není určeno místem,
kde je tento přestupek zjištěn (například
místem prováděné kontroly Městskou
policií), ale jedině místem, kde dochází
ke vzniku předmětné povinnosti což je
městská část, v níž chovatel svého psa
chová. Ukládání a vybírání pokut jsou
oprávněny pouze správní orgány ÚMČ,
v jejichž působnosti je projednávání
přestupku a kam Městská policie posílá
oznámení o přestupku. K tomu je nutno
poukázat na to, že oprávnění ukládat
pokuty nemá Městská policie hl.m.Prahy.
Hlavní přínos označení psa mikročipem je možnost snadného dohledání
majitele ztraceného zvířete. Nahradí
dosavadní označování psa tetováním
u zvířat s průkazem původu a v současné
době je čip nutnou podmínkou pro
cestování do zahraničí. Čipování je
navzdory různým mýtům a dohadům
bezpečné, psa nikterak neohrožuje a na
rozdíl od tetování nebolí.

Ing. Svatopluk Kára

Info
Uzávěrky Zpravodaje 2006:
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, pro termíny na 2. pololetí kontaktujte ÚMČ
V Ladech: 12.5., 9.6.
Osvětová: 26.5., 23.6.
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Svátek sousedů

Sousedství nám někdy připadá jako
nudný nebo otravný spolek. Vztahy mezi
sousedy se vyjadřují letmým pozdravem
proneseným ve spěchu na schodech
nebo třeba ve výtahu.
Iniciativa, kterou Vám představujeme,
vychází z prostého faktu, že s někým
sdílíme stejný dům, ulici či čtvr. Chce
vytvořit příležitost ke sblížení sousedů a
navodit atmosféru družnosti.
Rádi bychom dali podnět k malým
i větším projevům vzájemné podpory
v každodenním životě. Svátek sousedů se
může stát zkušeností a důvodem, díky

10

němuž budeme schopni aspoň pár minut
denně věnovat více pozornosti lidem,
kteří kolem nás žijí.
Je přece milé čas od času setkat se a
povečeřet spolu, nechat děti chvíli na
návštěvě u starší nebo osamělé paní, nebo
třeba nakrmit kočku nebo zalít květiny,
když soused jede na dovolenou...
Doufáme, že i vy budete příjemně
překvapeni, jaké možnosti nových
vztahů se skrývají za sousedními dveřmi.
Zkuste dveře i okna svého domova
otevřít i vy!
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Přejeme pěknou
oslavu!
Co je Svátek sousedů?
Svátek sousedů je společenská akce „sousedská party“, při níž se setkáte se
svými sousedy.
Jakou má svátek tradici?
Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005
se slavil se už v 377 evropských městech
za účasti 4,5 milionu lidí. Více informací
naleznete na oficiálních stránkách.
www.svateksousedu.cz

Kdy se svátek slaví?
Na konci května, v České republice
proběhne poprvé 30. května 2006.
Kde se může svátek konat?
Můžete pozvat sousedy k sobě domů,
nebo se můžete dohodnout na použití
společných prostor bytových domů. Dále
je možné Svátek uspořádat v parku, v
zahradě, popřípadě v kulturním zařízení
obce.
Jak svátek připravit?
Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu –
společně vymyslete a připravte prostory,
program, občerstvení pro toto setkání –
každý donese něco. K dobré atmosféře
přispěje hudba, hry pro malé i velké.
Kdo může akci uspořádat?
Všichni, kteří mají sousedy a rádi by se
nimi lépe poznali.
Na přípravě Svátku se mohou podílet
občanská sdružení, školy a další instituce
aktivní v příslušné lokalitě.
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Mluvte o svátku se sousedy. Zapojte do
organizačního týmu co nejvíce lidí,
inspirujte se jejich nápady.
Vyvěste
plakátky
ve
společných
prostorách. Informujte i sousedy, které
osobně neznáte. Zauvažujte o tom, kdo
například ze zdravotních důvodů nebude
moci přijít a jak ho potěšit. Připravte
stoly, promyslete výzdobu a hudbu.
Vyberte místo, kde oslava nebude rušit
okolí. Vyzvěte účastníky, a přinesou
něco k jídlu nebo pití.
Pokud vedle vás bydlí lidé, kteří
pocházejí z jiného kraje či země,
navrhněte, a přinesou ukázku svého
typického jídla.
Děti bývají vděčnými účastníky oslav.
Připravte pro ně pár her nebo soutěží.
Nezapomeňte na vhodné jídlo, pití, či
sladkosti.
Navažte kontakt s účastníky oslavy.
Představte se jako první a vyzvěte ostatní,
a se do programu večera zapojí. Pokud
je někdo hudebně nadaný, a přinese
nástroj.
Zkoumejte historii Vašeho domu nebo
ulice. Přineste fotografie vaší čtvrti z dob
dávno či nedávno minulých a povzbute
sousedy a udělají totéž. Zjistěte, kdo má
narozeniny, svátek, výročí svatby. Připijte
si s ostatními na jejich zdraví.
Zjistěte, kdo má narozeniny, svátek,
výročí svatby. Připijte si s ostatními na
jejich zdraví.
Svátek sousedů má být prvním krokem
ke zpříjemnění každodenního života.
Využijte navázaných kontaktů i v budoucnu k pomoci sousedům, zejména
seniorům nebo rodinám s dětmi.
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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
změna e-mail: 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 – Pá
8 – 18
pro nemoc mohou nastat změny otevírací doby
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