Radnice
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,
vážené paní ředitelky ZŠ a MŠ, vážení
pracovníci státní správy.
Dovolte, abych Vám všem touto
cestou poděkoval za spolupráci při
správě naší obce. Čtyři roky uběhly jako
voda, a tak je dobré se i poohlédnout
zpět a připomenout si úspěchy
i neúspěchy za uplynulé volební období.
Při nástupu do úřadu jsme někteří
z nás neměli vůbec žádné zkušenosti
s podobnou prací. Přišli jsme s ideály,
nápady a cíli, jak budeme hájit zájmy
naší obce. Ovšem „rovnými holinami“
jsme spadli do kolabující podtlakové
kanalizace v Hrnčířích. Přišla tvrdá
realita. Fekální vozy se někdy točily jeden
za druhým. Po náročných zasedáních se
nám po půl roce podařilo zajistit
rekonstrukci podtlakové stanice a celý
systém uvést do rozumného stavu. Bylo
to období hledání komunikace mezi
zastupitelstvem i občany. Také v základní
škole došlo k výměně vedení a části
učitelského sboru. Myslím si, že i když to
bylo období velmi náročné, poznali jsme
lépe jeden druhého a aniž jsme to tušili,
tak začal vznikat dělný a pracovitý tým.
Našim velkým handikepem byl také
nedostatek financí v obecní pokladně.
Nezbylo nic jiného, než začít náročnou
etapu zajištění finančních prostředků pro
další rozkvět naší městské části. Byli jsme
také nesmyslně a nelogicky napadáni, že
chceme prosazovat JVK a tedy dálnici se
stovkami kamionů za humny obce.
Myslím si však, že nejnáročnějším
obdobím byly měsíce strávené prací
kolem situace v MŠ v Hrnčířích. Slzy a
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nelehké noci některých zastupitelů to jen
potvrzovaly. Pro mne však toto nelehké
období bylo krásné v tom, že jsem si
mohl osobně vážit všech zastupitelů bez
výjimky pro jejich statečný a pravdivý
postoj. Bylo to o to těžší, když některá
veřejná media „nepochopitelně“ tajila
pravdu a i někteří z Vás jste tak
pochopitelně nevěděli, jak se vlastně věci
mají. V této nouzi jsme však někteří z nás
poznali skutečné přátele. Vážím si také
Vás, kteří jste pochopili, o co jde a
zachovali jste nám náklonnost a důvěru.
Velmi jsem také ocenil ty, kteří se přišli
omluvit, ale také přijali naši omluvu.
V obci mohou být nedorozumění, mela.
Někdy je to i dobře, vyčistí se tím vzduch.
Nesmí však zůstat pomluvy, nenávist,
zloba a závist!
Nechci se moc rozepisovat o tom, co
se nám podařilo. Věřím, že všichni
sledujete, jak se nám dařilo. Když si jen
uvědomím, kolik práce měla státní správa
s jednotlivými stavbami. Kolik stovek
stavebních povolení se muselo vyřídit.
Kolik administrativy je kolem školek a
škol. Kolik nových vyhlášek a ověřování
podpisů. Kolik práce kolem „obyčejné“
registrace psů, práce kolem kabelové
televize, dopisů na jednotlivé úřady.
Práce kolem prodeje pozemků a koupě
pozemků. Tuny razítek, napsaných vět,
smluv, podpisů, zápisů z porad,
zastupitelstva. Jednání zastupitelstva,
telefonů, mailů se zastupiteli a
magistrátem. Údržba obce, tvorba a
realizace tohoto Zpravodaje, Infokanálu,
stavební komise, ekonomika, audity,
množství
nekonečné
neviditelné
mravenčí práce.
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Dovolte, abych ještě přidal základní
výčet toho, co máme za sebou a je vidět.
Co se realizovalo od 2002 do 2006.
– Vnitřek podtlakové stanice
u hřbitova – strojovna nová.
Kolabovala podtlaková Kanalizace
v celých Hrnčířích.
– Koupě a celková revitalizace rybníku
Šmatlík
– Zatrubnění vodoteče a rekonstrukce
komunikace – lávka podél vodoteče
od rybníku Šmatlík – prodloužení
ul. Radešovské.
– Multifunkční hřiště – Hrnčíře.
– Doplnění hracích prvků na dětských
hřištích v Šeberově. Sikom-hexagon,
V Ladech – basketbal. koš,
houpačky.
– Nová kuchyně dle ČSN, EN
v Hrnčířích – přístavba.
– Nová zateplená fasáda a nová okna
– MŠ Šeberov a Hrnčíře.
– Nové chatky – hřiště Hrnčíře a
MŠ-Šeberov a Hrnčíře.
– Nové sociální zázemí MŠ Hrnčíře.
– Příprava – včetně dokumentace
– přístavba ZŠ.
– Příprava polyfunkčního centra
v Šeberově.
– Rekonstrukce křižovatky u Hřbitova.
– Rekonstrukce komunikací Na
Proucích.
– Rekonstrukce 12 komunikací –
Ul. K Safině, Loucká, U Drůbežárny,
Musilova, V Rákosí, Mezi Rybníky,
U Mlýnského rybníka, K Vrbičkám,
Radešovská., lokalita na Proutcích
– Opravy chodníků a ulic.
– Výsadba stromů a keřů.
– Výsadba lesa za hřbitovem
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– Prodloužení hřbitova
– Oprava zdí hřbitova
– Bezp. zpomalovací prahy – Šeberov
Hrnčíře
– Přisvětlení přechodů 3 x.
– Výstavba Baráčnické rychty
– Zřízení Internetu
– Vlastní údržba komunikací – zima
i zeleň
– Rekonstrukce vnitřku knihovny
– Nová zasedací místnost a změny
dispozic kanceláří úřadu
– Prodej pozemků
– Aktivní účast v rámci prosazování
Vestecké spojky.
– Generel odvodnění
– Majetkoprávní řešení prodeje
rybníků
– Informační tabule v obci
– Spolupráce z jednotlivými kluby,
dětské dny, koncerty.

Potěšením je také to, že se nám dařilo
propojovat aktivity a tím i vytvářet nové
mosty mezi námi. Mosty mezi zastupiteli
a občany.
Doplňuji ještě to, že novému zastupitelstvu nenecháváme prázdnou „kasu“
ale velmi, velmi slušné věno v desítkách
miliónů korun.
Co říci závěrem?
Děkuji Vám za důvěru, trpělivost,
konstruktivní kritiku a pomoc.
Gratuluji Vám, měli jste skvělé zastupitele
a přeji Vám aby i ti noví měli stejné kvality.
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Marek Fajfr, starosta.
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Radnice
PETICE – pozemek v Hrnčířích – Senior centrum nebo park?
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás z důvodu obdržení přípisu ze dne 31. 8. 2006, ve věci záměru prodeje
pozemku parc. č. 1149 v k.ú. Šeberov, konec ul. K Safině – Hrnčíře, který jste podepsali.
Nejprve nám dovolte, abychom Vám několika větami vysvětlili genezi uvedeného pozemku.
Územní plán platný z roku 2000 konstatuje, že toto území VVX je určeno jako rezerva
k výstavbě věznice, sportoviště, kulturního zařízení, objektů pro sociální využití, zdravotnictví,
veřejné správy, pro hasiče, školu, školku, zařízení pro děti, mládež atp. Již minulé zastupitelstvo se
snažilo tento pozemek prodat jako sportoviště, ale nepodařilo se. Stávající zastupitelstvo
vypracovalo podklady pro změnu územního plánu na výstavbu 8 rodinných domů a malého
parčíku – cestičky. Do dokumentace je možno nahlédnout na úřadě naší MČ. Obec Praha však
tuto změnu ÚPN neschválila.
Na jaře t. r. se objevila informace, že tento pozemek je jedním ze tří v Praze, kde se uvažovalo
o řízení nápravného zařízení pro dívky ve věku 15-18 let. V této době nás také oslovilo několik
občanů naší MČ, zda bychom zde nezřídili nějaký menší domov pro seniory s kombinací školy a
parčíku, který by mohla využít i veřejnost. Myslíme si, že tento návrh našich občanů je nápadem
dobrým a proto jsme se pustili do jednotlivých kroků, a tím také, chceme definitivně zablokovat
možnost jiné výstavby.
Není pravdou, že uvedený pozemek chceme prodat ještě před ukončením volebního období.
Proces schválení, vypsání výběrového řízení, smlouvy a jejich schválení atd. vyžaduje sérii úkonů,
které trvají měsíce. Momentálně pouze připravujeme podklady pro možnou realizaci námi
navrženého záměru. Získané finanční prostředky z prodeje by se využily, pro výkup komunikací,
úpravu vzhledu obce atp.
Vámi navrhovaný záměr – výstavba nového parku, by musel projít 2,5 ročním procesem změn
ÚPN a je otázkou zda má šanci na úspěch. Výstavba nového parku se dle našich zjištění pohybuje
v řádech několika milionů korun a nikdo nepočítá s další nutnou pravidelnou údržbou. Máme za
to, že ve Vaší lokalitě je důležitější provést celkovou rekonstrukci a odvodnění komunikací
Lipenská, Osvětová, Za Šmatlíkem, V Zatáčce a další.
Dovolujeme si Vás proto touto cestou zdvořile požádat o opětovné zvážení uvedené
problematiky. Rádi bychom Vás také ujistili, že realizace zamýšleného prodeje výše uvedeného
pozemku bude zcela jistě úkolem pro nové zastupitelstvo.
Další Vaše obava, že následně dojde ke změně užívání předmětného pozemku, resp. stavby na
něm povolené, a to po 10 letech, rádi bychom Vás ujistili, že i tento proces vyžaduje určitý proces,
který musí schválit několik orgánů, včetně zastupitelstva naší MČ, a je tedy jen na naši nástupcích,
jak si s Vašimi obavami poradí.
Připomínáme, že záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od 6.6. 2006 – 28.6. 2006 a nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Na závěr si dovolujeme znovu konstatovat, že k prodeji předmětného pozemku v tomto
volebním období zcela jistě nedojde.
Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vás přivítáme během našich úředních hodin na úřadě, nebo nás
kontaktujte telefonicky na tel 244911713.
Za zastupitelstvo Městské části Praha 4 - Šeberov, Marek Fajfr, starosta.
Praha, dne 11. září 2006
Marek Fajfr Starosta Městské části Praha 4 - Šeberov
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OTEVŘENÝ DOPIS
Ing. Vladimíra Karlíka, Člena zastupitelstva Praha 4 - Šeberov
„Odvaha je umění povstat a promluvit, ale také umění usednout a naslouchat.“
Winston S. Churchill
Nová lovná zvěř v Hrnčířích a přilehlých lukách
„zastupitel“
Ti nejlepší z nás, ti ochotní pro ostatní něco dělat, byli zvoleni do zastupitelstva,
sebe pochopitelně vyjímám, bylo to dílo víceméně náhody.
Čeho jsme v této době svědky. Ze zastupitelů se stala štvaná zvěř na jejichž jakékoliv pochybení
nebo zakolísání (místo přátelského upozornění) čeká smečka zneuznaných jedinců, kteří baží po
krvi ( po abdikaci, potrestání nejlépe bičováním či vězením). Obíhají okolo za účelem utrhnutí si
nejtučnějšího sousta v podobě výhružek, trestního podání či předpokládaných bodů v předvolební tlačenici.
Vše dobré co bylo vykonáno je negováno/zapomenuto a nebo použito proti nám.
Slyším:
zneužití pravomoci ...
jste placeni z našich daní ...
dopustili jste se trestního činu ....
při volbách uvidíte ....
Ale neslyšel jsem: tohle jste udělali dobře ....
nikdy nikdo nevystoupil na obranu zastupitelů ...
nikdy nikdo přátelsky neřekl neblbněte tady chybujete ...
Mám pocit, že být zastupitelem, stáváte se automaticky vyděděncem a přestáváte
být spoluobčanem. Skoro se mi chce říci, v duchu současné nálady hrnčířských občanů, až bude
nové zastupitelstvo, já mu to všechno vrátím – to je, ale jak musíte uznat, naprostá hloupost.
Jsem zastupitel od listopadu 2005. Do dnešního dne jsem nezažil, aby na radnici byl klid
k práci, ale za tuto krátkou dobu jsem zažil tolik zášti, nenávisti, nepochopení, jako jsem nezažil za
celých svých šedesát let života.
Takové jsou Hrnčíře, zdánlivě dobrá adresa. Jsme obyvatelé jedné obce (Šeberov je asi jiný),
my nejsme sousedé, my jsme protivníci. Místo abychom se spojili proti neřádům, ubíjíme
se v žabomyších válkách.
Hrnčíře byla dobrá adresa, jestliže se vrátíme ke slušnosti, k vzájemnosti, odsoudíme
hyenismus, můžeme být zase obec k dobrému bytí.
Zamysleme se, prosím, nad svými stanovisky, nad svým přístupem k sousedům, k obci
i k zastupitelům.
Naučme se naslouchat jeden druhému, nemarkujme lidi podle názorů, posuzujme
je podle činů.
Bu me ohleduplní k druhým, vstřícní, bu me dobrými sousedy a budeme žít na dobré adrese
V Hrnčířích.
Jestliže jste dočetli až sem, děkuji.
Vladimír Karlík
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Zprávičky ze školy
A zase škola !
4. 9. si opět všechny děti zasedly do
školních lavic.
Naše škola přijala do svých řad 19
prvňáčků a do ostatních tříd 3 nové
žáky.
Školní rok 2006/2007 jsme zahájili s 98
žáky.
I v letošním roce učitele i žáky čeká
spousta příjemné, radostné, ale také
nelehké práce.
Ve Zpravodaji hledejte příspěvky ze školy
pod známým názvem

„Zprávičky ze školy“, ve kterých se vám
představí jednotlivé paní učitelky spolu
s dětmi.
Doufáme, že se nám i tento školní rok
vydaří!

Baráčníci
Slavnostní otevření Baráčnické Rychty
Konečně si můžeme po dnech plných
práce, starostí a očekávání s uspokojením
vydechnout.
Slavnostní
otevření
Baráčnické Rychty se opravdu vydařilo.
Hned první den 25. 9. 2006 přišlo nad
očekávání dost lidí. Přestože to byli
hlavně přátelé z uměleckých kruhů pana
malíře Ladislava Kulhavého, jehož
výstava obrazů z našeho okolí se tento
den zahajovala, vešli všichni nejprve do
naší přízemní spolkové místnosti a jejich
obdiv a chvála nebrala konce. Podrobně
si prohlíželi kroniku a alba fotografií a
z naší činnosti a podivovali se, že
podobný spolek dnes ještě existuje.
Ovšem slunečné odpoledne 28. září
2006 předčilo všechna naše očekávání.
Tetičky, které celé dopoledne připravovaly pohoštění, se sotva stačily převléknout do krojů a svérázu a už se začali
sjíždět první návštěvníci. Jako první se
dostavila delegace z Bakova nad Jizerou,
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Kladna, Struhařova, Uhříněvse, Říčan,
Svojetic, Mladé Boleslavi, samozřejmě
přišli i zástupci Veleobce, OB Hradčany,
OB Praha 1-5 a další a další. Hudba
Mnichovanka hrála ještě před řazením
do průvodu a navozovala dobrou náladu.
Přišly i děti k májce a průvod v čele se
státní vlajkou, praporečníkem Veleobce,
naším a župním praporem, se vydal na
pochod k pomníku padlých na náves
u
kostela.
Po
položení
věnce
místorychtářem Paduchou, vzpomněla
rychtářka jako obvykle výročí založení
Čsl. republiky, i těch, kteří pro ni položili
své životy. Krátce vzpomněla i životopisu
sv. Václava a pozvala na slavnostní
baráčnické zasedání. Po zaznění písně
Čechy krásné, Čechy mé, se průvod
vydal zpět k Rychtě. Po pár slovech
poděkování všem, kdo se o krásný,
modrý a užitečný „baráček“ zasloužili, se
ujal slova pan starosta Fajfr a přestřihl
červenou stužku. V tento den byla
Baráčníkům k dispozici celá Rychta.
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Všichni se do zasedací místnosti nevešli a
tak zaujali místa i v atelieru výtvarníků.
Při vstupu se všem zatajil dech nad
nádhernou výzdobou, kterou vymyslela
i udělala tetička Vieruška Hrášková.
Čestné uznání za práci pro Obec a české
baráčnictvo bylo uděleno právě jí a
sousedu švandymistrovi Jiřímu Šandovi,
který se nejvíce zasloužil o zdárné
dokončení naší baráčnické místnosti.
Po krátkém projevu rychtářky a
vzpomínce na zesnulé členy spolku, jsem
oficielní část ukončili zazpíváním
baráčnické hymny „Baráčník být“. Pak
jsme se už věnovali jen a jen zábavě,

slunce svítilo a hřálo, hudba hrála a jeden
z přihlížejících řekl, že jen Baráčníkům se
podařilo roztančit náves.
Jiřina Pospíšilová, rychtářka
Dáno na Rychtě 30. 9. L.P. 2006
Naše poděkování patří p. Prusovi za
výtečné koláčky, které pečou v jeho
pekárně, právě tak p. vedoucímu
samoobsluhy p. Bartošovi, za krásný
přístup k našemu spolku a p. Linhartové,
která nezištně pomohla s náročným
úklidem po celé akci. Pan Jiří Vala
zrestauroval naši 70 let starou skříň.

Baráčnická Rychta – kurzy pro školní rok 2006/2007
Během měsíce října probíhá zápis a instalace nové keramické pece.
Keramika pro malé i velké
Lektorka: Klára Kulhavá

Ateliér Čáry Máry
Základy kresby, malby, grafiky,
různých výtvarných technik
Lektorka: Míla Marešová

Pondělí
10
13
14.30 17
-

11.30 matky s dětmi
14.30 předškolní děti
17 děti II. stupeň
20 dospělí

Úterý
13
14.30 17
-

17.30 děti I. stupeň a předškolní
17 děti II. stupeň
20 dospělí
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Středa
14.30 17
Čtvrtek
14.30 17
Pátek
17
-

4/2006

16.30 děti II. stupeň
20 dospělí
16.30 děti I. stupeň a předškolní
19 děti II. stupeň
20 mládež
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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
Loučí se s vámi Zuzana Škodová, další číslo
již připravuje nové zastupitelstvo, sledujte
vývěsky a volejte na ÚMČ Šeberov pro nový
kontakt pro přijímání příspěvků i inzerce.
Zpravodaj vychází pětkrát ročně.
Nepodepsané příspěvky nepublikujeme.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

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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