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Radnice
Baráčníci
Info
Inzerce

Slovo zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
počátek prázdnin bychom rádi využili
k malé rekapitulaci toho, co se nám letos
podařilo již zrealizovat, a co se ještě během
léta pokusíme v naší obci udělat.
1. podařilo se nám ukončit výstavbu Baráčnické rychty, kde již proběhly 2.-3.6.2006
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V nejbližších dnech bude Baráčnická rychta vybavena také novým
nábytkem a potom zde najdou příjemné
prostředí baráčníci pro svoji činnost. Svoje
místo zde také nalezne výtvarný kroužek
„Čáry Máry“ a v budoucnosti se určitě
naleznou i další možnosti jejího využití pro
obyvatele Hrnčíř,
2. zprovoznili jsme víceúčelové hřiště
v Hrnčířích v ulici K Safině, které by mělo
hlavně sloužit pro realizaci sportovních
aktivit obyvatel Hrnčíř. Fotbalová část
hřiště má umělý povrch a měla by tedy více
vyhovovat potřebám „fotbalistů“. Druhá
část hřiště slouží především našim nejmenším – je na ní i pískoviště a různé herní
prvky,
3. v nejbližších dnech začne kompletní
rekonstrukce ulice K Safině včetně odvodnění a chodníku. Tato rekonstrukce bude
stát zhruba 25 miliónů Kč. Městská část
Praha-Šeberov se bude snažit, aby ulice
K Safině zůstala „obytnou zónou“ se všemi
z toho vyplývajícími výhodami,
4. budou realizovány dva integrované Prahy
– jeden v Šeberově a druhý v Hrnčířích
– které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zároveň bude
provedeno přisvětlení přechodů pro
chodce. Realizace prahů a osvětlení bude
stát kolem 500.000 Kč,
5. během prázdnin bude také provedena
oprava hřbitovní zdi a rozšíření hřbitova.
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V současné době probíhá příprava projektové dokumentace na rozšíření hřbitova a
výběr dodavatele,
6. obě mateřské školy se během léta dočkají
zateplení a nových fasád. V mateřské škole
v Hrnčířích navíc proběhne rekonstrukce
sociálních zařízení a vnitřního vybavení,
7. dále plánujeme výstavbu cyklostezky
s asfaltovým povrchem, která povede po
vnitřní straně biokoridoru od hřbitova
směrem k Rozkoši,
8. ve spolupráci s občany bydlícími u rybníku
Šmatlík dokončujeme úpravy břehu
výsadbou další zeleně.
Prosíme obyvatele o trpělivost a pochopení
„stavebního ruchu“, který přinese jak
rekonstrukce ulice K Safině, tak další plánovaná výstavba. Samozřejmě se budeme snažit
o to, abychom vaše prázdniny a dovolené
narušili co nejméně, ale jistě toho hluku bude
tu a tam trochu více a tak se předem
omlouváme.
Máme na vás jednu prosbu a budeme moc
rádi, když nám v tom pomůžete: jak víte, bylo
v naší obci v posledních letech vysazeno velké
množství zeleně, která zlepšuje a zpříjemňuje
naše životní prostředí. O tuto zeleň se
průběžně starají pracovníci údržby městské
části, ale te v průběhu (zatím) dosti horkého
léta, kdy je potřeba hodně a často zalévat,
potřebujeme vaši pomoc.
Na závěr bychom vám chtěli jménem celého
zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov a
pracovníků státní správy popřát, abyste svoji
dovolenou prožili co nejlépe a abyste se
všichni vrátili ze svých cest plni energie.

Za Zastupitelstvo MČ Šeberov
Ing. Svatopluk Kára
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Radnice
ze zastupitelstva 29. 5. 2006

ze zastupitelstva 24. 4. 2006

ZMČ souhlasí:
– s úpravou rozpočtu 05/2006
– s jednáním o variantě 1 s majiteli
pozemku 1407/1 (pp. Sousedík,
Dvořáková, Smékalová)
– s výběrovým řízením na právní
pomoc MČ
– s obj. moderování Dětského dne do
5.000,- Kč
– aby realizací zateplení MŠ byla
pověřena firma Stavby a izolace Praha
– s vyvěšením záměru na darování části
komunikace Loucká p. Plecháčem
– a bere na vědomí proj. ZÚPn
Průhonic
– s nákupem nového PC pí Vránové a
umístění starého do Místní knihovny
– s vyvěšením záměru na prodej poz.
č. 1149
– s postupem přípravy rozšíření hřbitova a s výběrem dod. stavby
– a bere na vědomí zrušení smlouvy
mezi MHMP a Fortunou
– se snížením připojovacího poplatku
za KTR pí Pázstorové na 500,- Kč
– a bere na vědomí přesunutí stav.
dvora firmy Stav-Gaz na poz.
č. 158-161
– s provedením KTR v ulici Za Šmatlíkem dle nabídky
– s uzavřením smlouvy o věcném břemenu s PRE, a. s.
– s vícenáklady na BR v objemu
35.000,- Kč.

ZMČ souhlasí:
– se zadáním PD stavby „Rozšíření
hřbitova“ firmě PRODIS – Ing.
Štěpánek
– s vjezdem automobilů nad 6 t na
stavbu „Průhonice brána“
– a bere na vědomí zprávu Obvodního
soudu Praha 4 ve věci odvolání
ředitelky
– s přidělením urnového místa p. Krejčiříkovi
– a bere na vědomí zprávu o výsledcích
hospodařením MČ
– s infl. přirážkou 1,9 % u sml.
3/0417/2003/U
– se zřizovacími listinami ZŠ a MŠ
– a bere na vědomí insp. zprávu ZŠ
– s přisvětlením přechodů dle nabídky
Eltodo
– se závěrečným účtem MHMP za rok
2005
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ZMČ nesouhlasí:
– s celoplošným zatravněním před
parc. č. 1470/64 manž. Bartošových
– se spoluinvesticí při odizolování
domu č. p. 68
– se stanoviskem MČ Praha - Újezd ohl.
křižovatky na D1
– zásadně nedá souhlasné prohlášení
k zápisu do KN - MŠ Hrnčíře
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Záchrana zahrady mateřské školy v Hrnčířích
Domníváme se, že o této kauze bylo
toho již dost napsáno a snahou naší
dnešní informace není znovu zpochybňovat co bylo a nebylo.

• Zastupitelstvo MČ Praha - Šeberov

dalo celou záležitost prověřit
Katastrálním úřadem Praha tzv.
identifikací a je zjištěno, že kdyby
soukromé osoby – účastníci
směnné smlouvy nebyli tak
nechutně napadáni, vznikla by
vlastně daleko větší výměra pro
MČ Šeberov.

Seznámíme Vás pouze s fakty k dnešnímu dni:
• Městská část Šeberov pozastavila

projednávání v kontrolním výboru
do vyřešení event. rozšíření
směňovaných pozemků,

Nyní je stav pozemků takový, že část
pozemku MŠ 1286 (dříve PK 318/4 a PK
320/207) je ve vlastnictví Dr. Sousedíka,
Dvořákové a Smékalové.

• Petiční výbor za záchranu zahrady

MŠ Hrnčíře dále pokračoval a
výsledkem bylo jednání v Radě
primátora, kde bylo zrušeno původní
schválení záměru směny Radou a
tudíž lze stručně říci, že tímto
„spadla celá kauza pod stůl“.
Co přineslo toto tzv. vítězství „Petice“
a proč toto vyjádření Zastupitelstva
Šeberova:
• Po nechutných výpadech a též

obžalobě na policii jsou účastníci
„Směnné smlouvy“, tj. Dr. Sousedík, Dvořáková a Smékalová velmi
znechuceni, odmítli čelit takovým
útokům a dali jasně najevo, že
stávající pozemek a část pozemku
pod stavbou mateřské školky
v Hrnčířích jim stále historicky
patří a při novém označování
pozemků byl vzat stávající stav – tj.
včetně bývalém MNV neoprávněně
zabraným územím.
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Jedná se o výměry
2
318/1
482 m
2
320/207
127 m – původní cesta
k pozemkům 1407
2
dohromady
609 m
2

Tato výměra 609 m je bez právních
dokladů užívána: Obec hl. m. Praha –
Městská část Šeberov (školkou Hrnčíře).
Nově vzniklý stav je pro Městskou
část Šeberov kritický, nebo nedojde-li
k nějaké rozumné směně pozemků bude
nutno městskou částí odkoupit od
2
uvedených vlastníků min. 509 m , aby
mateřská školka vůbec fungovala ve
stávajícím stavu (to představuje dle
cenové mapy 1,272.500,- Kč).
Docela slušný zisk pro petiční výbor a
jejich právního zástupce – viz všechny
media a instituce.
Na základě těchto skutečností vypracovalo Zastupitelstvo návrh na řešení,
který byl námi konzultován v kontrolním
výboru Magistrátu hl. m. Prahy.
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K napravení stávající skutečnosti jsou
4 možnosti:
Sepsat novou směnu pozemků (po vypracování nového geometrického plánu) a
to následovně:
Dr. Sousedík, Dvořáková, Smékalová dají
z parc. 1286-díl 1, 1284-díl 2 – celkem
2
509 m
2
parc. 1407/15
18 m
2
parc. 1407/18
621 m
2
1.148 m
2
a budou požadovat parc. 1286/3 379 m
2
Tímto vznikne 769 m , které budou dány
vlastníky pozemků obci.
Nebude-li dán souhlas Městské části
nebo vlastníků pozemků se směnnou
smlouvou, tak by bylo nutno, aby školka
fungovala ve stávajícím stavu – odkoupit
2
od vlastníků celkem 509 m (při ceně
2
2.500,- Kč/m dle cenové mapy) činí toto
1,272.500,- Kč.
Ponechat stávající stav a jen obnovit
směnu pozemků a v tichosti přejít
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správné historické vlastnictví na základě
dohody s vlastníky.
Dát celou záležitost k soudu na správné
vlastnictví a poté řešit přístup k nové
vzniklým pozemkům, nebo neoprávněně zabraný pozemek PK 320/207 byl
původně cesta a tudíž by nemusela být
žádná „Směnná smlouva“ a platil by
zároveň bod 2) výše uvedený.
O dalším jednání event. možnosti jak dál
postupovat Vás budeme průběžně
informovat.
Co lze říci závěrem? Je škoda, že čas
věnovaný aktivitám, které byly vedeny
přes petici, média, soudy, policii a různá
napadání zastupitelů a starosty nebyl
vhodně využít k rozumnému jednání tak,
jak Zastupitelstvo Šeberova nabízelo na
začátku této kauzy. Téměř rok osočování
je za námi a výsledek? Zatím nelze vůbec
uvažovat o přístavbě MŠ - nebo ze
2
zákona potřebujeme na jedno dítě 30 m
zahrady a to dnes nemáme jistotu ani pro
dnešní stav.
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Baráčníci
Léto je v plném proudu, ale Baráčníci
nezahálejí. 10.6. jsme byli pozváni na
oslavu 135.výročí založení spolku Vltava.
Počasí jim přálo, dlouhý průvod s prapory v krojích šel z Výtoně na Novoměstskou radnici, kde se slavnostního
zasedání účastnili jen členové Vltavanu a
delegáti. Za Baráčníky II. župy byla přítomna panímaminka Trojanová a převzala
tam diplom, jako projev přátelství těchto
dvou starých vlasteneckých spolků.
Zbytek průvodu došel k Mánesu, který
byl po celý den k dispozici Vltavanům a
jejich příznivcům. Čtyři hudby, tanec,
pohoštění, krásné místo s výhledem na
Vltavu a Národní divadlo. Potkali jsme
tam nové známé, myslím, že to nemělo
chybu.
Stejně pěkný zážitek jsme měli 24.6.,
kdy jsme uspořádali autobusový zájezd
na oslavy 110. výročí OB do Mnichova
Hradiště, opět krásné počasí, doprava
vyvedena mimo střed města, které celé
patřilo Baráčníkům. Na náměstí staročeský jarmark a různé kulturní akce po celý
dne. Česká Beseda se tančila přímo na
silnici ve středu náměstí. Všichni známí
se poptávali, jak daleko jsme s naší

Rychtou ? A my jsme mohli jen hrdě říci:
slib i úkol byl splněn a Rychta byla do
voleb hotova. Nám byla přidělena pěkná
místnost s pěti okny, kterou si co nejdříve
zařídíme, abychom Vás mohli, jak jsme
slíbili, pozvat na slavnostní otevření.
Máme takovou představu, nezmění-li se
situace, uspořádat toto slavnostní
zahájení 28.září, na státní svátek
sv.Václava, kdy bychom se nejdříve sešli
na naší starodávné návsi u kostela a
pomníku padlých a po krátké vzpomínce
a položení kytice bychom se odebrali
k Rychtě slavnostně ji odemkli. Všichni
zájemci by pak měli možnost pohlédnout
si všechny místnosti a přesvědčit se, jak
dobře bylo vše provedeno. Dík za to patří
nejen všem pracovníkům, kteří se na
stavbě podíleli a přes velké zdržení
zaviněné dlouhou mrazivou zimou vše
dohonili a včas dokončili, ale hlavně paní
dr.Škodové a p.starostovi Fajfrovi,
z jejichž iniciativy toto dílo vzniklo a
bude sloužit dobré věci ve prospěch
všem občanům Hrnčíř.
Jiřina Pospíšilová
rychtářka

Oznámení – Týden Baráčnické Rychty
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.

– Slavnostní otevření za účasti starosty a členů zastupitelstva – v 17 hodin
– Den otevřených dveří – volná prohlídka pro občany
– Den otevřených dveří
– Státní svátek sv. Václava - Slavnostní otevření Baráčníků
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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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Ceník inzerce
Velikosti zrcadla

1/1
celá strana
128 x 185 mm

Příjem Inzerce ve formátech: CDR do
verze 11 (texty v křivkách), AI (texty
v křivkách), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF
vyrobený Acrobat Distilerem (300 dpi),
(jiné formáty po dohodě).

1/2 strany
128 x 90 mm
1/4
strany
60 x 90
mm

Velikosti na spad jsou A5 a její části + 3mm.

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

Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

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.

Barevné inzeráty
(při opakování slevy po dohodě):
vnitřní str.

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.

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).

Info
Uzávěrky Zpravodaje 2006:
4-2006: 14. září, vychází 1.týden v říjnu
5-2006: 15. listopadu, vychází 1. týden v prosinci

KONTEJNERY 2. pololetí
V Ladech: 7. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 10. 11., 8. 12.
Osvětová: 21. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 24. 11., 15. 12.
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