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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Silniční okruh 
kolem PRAHY

Dovolte, abych se dnes opět 
vrátil k dostavbě Silničního 
okruhu kolem Prahy. Letitý pro-
blém, jehož řešení je stále ještě 
v nedohlednu.

Možná to bude některé z vás už 
unavovat. Přiznávám, že ani mne 
tento nekonečný příběh netěší.

Chtěl bych ale zdůraznit, že MČ Dolní Chabry ani další měst-
ské části na okraji Prahy, neodmítají dostavbu okruhu. Často 
používaná argumentace, že za odklady realizace silničního 
okruhu jsou malé městské části, je naprosto nesmyslná.

Jsme jednoznačně pro co nejrychlejší řešení dopravní situ-
ace v Praze. Tedy i pro realizaci silničního okruhu. Jsme ale 
pro koncepční řešení. Realizovaná varianta by měla měla být 
společensky únosná – tedy zatěžovat co nejméně obydle-
ných míst, ekonomicky únosná – tedy s možností zapojení 
Evropských fondů, ekologicky únosná – tedy s co nejmenším 
dopadem na chráněná přírodní území a především s tím, že 
bude skutečně plnit funkci silničního okruhu KOLEM Prahy.

Námi navrhovaná „Regionální varianta“ je ve všech těchto 
ukazatelích výhodnější než stále prosazovaná tzv. „stabilizo-
vaná trasa SOKP“. Proč nechtěl prozatím tyto argumenty ni-
kdo slyšet, je pro rozumného člověka jen těžko pochopitelné.

Předkládám vám nyní první smysluplnou reakci na náš dopis 
s žádostí o vyvolání jednání k tomuto tématu. Je to odpověď 
předsedy vlády ČR pana Petra Nečase. Snad je to začátek 
realističtějšího přístupu k řešení dopravní situace v hlavním 
městě.

Naším cílem je skutečně vytvoření podmínek pro posouze-
ní všech relevantních variant. Chápeme, že finální realizace 
bude souhrnem kompromisů. Definitivní poloha okruhu by 
měla být výsledkem rozumného (odborného), nikoliv politic-
kého rozhodnutí.

Problémy v obci 
a způsoby řešení
Přístup k problémům a především forma je-
jich řešení je často oblastí, na kterou směřují 
dotazy občanů.

V možnostech přístupu k běžným záležitostem 
v obci je asi největší rozdíl mezi tzv. velkými a ma-
lými městskými částmi. A domnívám se, že v této 
oblasti vše jednoznačně hovoří ve prospěch těch 
malých. Bezprostřední blízkost úřadu umožňuje 
používat nejen písemné formy kontaktů, ale pře-
devším přímé, osobní jednání. Nejsem založe-
ním úředník. Stejně jako asi většina z vás, mám 
o jednání úřadů své mínění. Zřejmě nejvíce mi 
vždy vadilo pomalé, často zbytečně byrokratické 
jednání. Snažím se proto, abych nejen já osob-
ně, ale i celý úřad pracoval operativně a vstříc-
ně. Určitě jste zaznamenali, že úřad v Chabrech 
není mimo úřední hodiny nedobytnou pevností. 
Spoustu věcí dokážeme řešit po dohodě. Domní-
vám se, a zkušenost mi to prozatím potvrzuje, že 

komisní, striktně úřední postup často nepřináší 
očekávaný výsledek. Tímto tématem se zde za-
bývám proto, že jsem zaznamenal kritické reakce 
na oba způsoby řešení. Tedy to formální i osobní. 
Uvedu konkrétní případy.

Problém s prostorem bývalé skládky TKO. Ob-
čan Chaber požaduje využití formálních postupů 
k odstranění potíží s přítomností bezdomovců. 
Tedy výzvy a represivní kroky vůči majitelům 
těchto prostor. Domnívám se, že výzva a násled-
né nařízení, aby majitelé nemovitostí zabezpečili 
své pozemky, případně budovy je na místě, ale 
tuto věc nevyřeší. Ze zkušenosti už vím, že to 
není zdaleka tak jednoduché. Opravené oplacení 
je po několika dnech poničeno a zatlučená okna 
v objektu jejich nežádoucí obyvatelé dokonce ví-
tají, protože jim stačí uvolnit jeden vstup a mají 
vlastně zvýšený komfort bydlení. Zvolil jsem 
v tomto případě osobní jednání s majitelem býva-
lého technického zázemí skládky. Domnívám se, 
že skutečně koncepční a trvalé řešení je v tomto 
případě jedině realizace projektu na využití těch-
to budov. Proto jsme se dohodli na maximální 
podpoře Úřadu MČ Dolní Chabry na realizaci zá-

měru majitelů na vybudování autoservisu. Stejně 
jako v případě projektu na vybudování golfového 
hřiště na ploše TKO. To je podle mého názoru 
cesta ke zlepšení. Příkazy ani zákazy problém 
nevyřeší. Radnice dlouhodobě spolupracuje na 
řešení problému s lidmi bez domova jak s Měst-
skou policií, tak i s Policií republikovou. Všichni 
se můžeme přesvědčit, že především díky jejich 
činnosti se počet počet těchto lidí v D. Chabrech 
snížil z desítek na pouhé jednotlivce.

Opačný pocit, tedy dojem zbytečné formálnosti, 
způsobil u občana Chaber dopis s žádostí Odbo-
ru životního prostředí o odstranění větví stromů 
ze soukromého pozemku, které zasahují do prů-
chozího profilu chodníku. Jednoduchý, formální 
úkon, který považuji za správný. Dovedu si před-
stavit i v tomto případě osobní jednání. Z praktic-
kého hlediska je ale písemná forma výhodnější.
Vítám veškeré reakce našich spoluobčanů. Rád 
poskytnu zdůvodnění ke všem krokům, které 
Úřad MČ Dolní Chabry podniká.

Signatáři dopisu panu premiérovi:

Miroslav Malina - starosta MČ Dolní Chabry, Ing. Petr Hejl starosta - MČ Suchdol, Ing. Miloš Růžička - starosta MČ Ďáblice, JUDr. Petra Šubrtová - 
zastupitelka MČ Běchovice, Ing. Ilona Picková - zastupitelka MČ Černý Most, Ing. Jaroslav Korf  - zástupce petičního výboru “Za rozumný okruh kolem 
Prahy“
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  Zprávy z úřadu

Rada schválila
  výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na 

dostavbu školy. Organizací výběrového řízení pověřila fi rmu AAA 
zakázky, s.r.o.;

  rozpočtové opatření č. 3 v roce 2012 dle přílohy a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení.
Rada poskytla 

  fi nanční výpomoc formou daru ve výši 3.000,– Kč myslivecké-
mu sdružení Zdiby-Klecany na nákup medicinálního krmiva a péči 
o zvěř v k.ú. Dolní Chabry.
Rada souhlasila

  s provedením nezbytných úprav stanoviště nádob na separo-
vaný odpad v Ulčově ulici dle předložené cenové nabídky; 

  s provedením prací na osazení elektroměru pro přízemí pří-
stavby ZŠ a provedením nutných oprav el. rozvodů;

  s návrhem na odhlučnění a doplněním technického vybavení 
obřadního sálu dle předložené cenové nabídky zpracované správ-
cem objektu.
Rada vzala na vědomí

  oznámení o výši školného pro školní rok 2012/2013, které 
stanovily ředitelky MŠ Chaberáček a MŠ Bílenecké náměstí na 
700,– Kč/ na dítě za kalendářní měsíc;

  souhlas Rady HMP s povolením výjimky na stavbu severního 
chodníku podél komunikace Spořická směrem k Čimicům a pově-
řila starostu jednáním s fi rmou ZAVOS o realizaci stavby;

  jmenování nového člena přestupkové komise, kterým se stala 
paní L. Knoblochová;

  žádost  p. L. Schütze na přiznání vlastnictví ulice U Jirkovské, 
parc. č. 1413/1 a konstatovala, že rozhodování o této záležitosti 
není v kompetenci MČ.

Rada zahájila jednání
  ve věci zvýšení bezpečnosti silničního provozu – přemístění 

přechodu pro chodce na křižovatce Spořická/Osecká u zdravotní-
ho střediska a osazení zpomalovacího prahu u hřbitova.
Rada nesouhlasila

  se vstupem na pozemky MČ za účelem provedení inženýr-
sko-geologických vrtů pro potřeby výstavby silničního okruhu-
stavba 519.
Rada souhlasila

  s přihláškou do dědického řízení po zemřelé Marii Dumkové 
s požadovanou náhradou za vypravení pohřbu.

  s převedením 100.000,– Kč z rezervního fondu do investiční-
ho fondu ZŠ za účelem nákupu dlouhodobého majetku – sklopné 
elektrické pánve pro školní jídelnu. Rovněž odsouhlasila nákup 
a instalaci předmětného zařízení v ceně 116.000,– Kč.

  s umístěním nádob na separovaný odpad na stanoviště v ul. 
Libědická. Důvodem je nevyhovující současné stanoviště v ul. 
Klášterecká.

  s instalací elektrického kotle v nebytovém prostoru – suteré-
nu přístavby ZŠ, který pořídí nájemní fi rma. Důvodem je vysoká 
spotřeba plynu pro vytápění a TUV bez možnosti regulace sou-
časného zařízení. 
Rada schválila

  uzavření KC CHD v době vánočních prázdnin, tj. v termínu 
22.12.2012-2.1.2013.
Rada vzala na vědomí

  žádost divadelního spolku DIVOCH o rozšíření osvětlení je-
viště obřadního sálu.

  rezignaci člena kontrolního výboru p. Františka Křivánka a re-
zignaci členky fi nančního výboru pí Evy Černíkové.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 20.8.2012

Ze zasedání Rady dne 10.9.2012

POZOR ZMĚNA
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů
21.10.2012
Přistavení velkoobjemových kontejnerů dne 
21.10.2012, tj. v neděli, proběhne ve zkráceném režimu 12:00-
16:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto sta-
novištích : 

ul. V Kratinách (u větrolamu )
Bílenecké náměstí
ul. Tušimická
ul. Dvorní
ul. Pod Křížem (u větrolamu )
ul. Ulčova 

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouště-
dla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky 
a sporáky. 

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU 
URČENY PRO BIOODPAD – KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY 
NÁSLEDUJÍCÍ NEDĚLI 28.10.2012 VE STEJNÉM REŽIMU

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
                                               
Mimořádný svoz bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 
proběhne v neděli 28.10.2012 v době od 09:00 do 12:00 hod na 
těchto stanovištích:

1) Pod Křížem ve slepém zakončení ulice mezi Ládevskou a Ústeckou
2) Měděnecká ve slepém zakončení pod Ústeckou
3) Na Pěšině před křižovatkou s Kobyliskou
4) Spořická na parkové zeleni naproti ZŠ 
5) Bílenecké náměstí – parkoviště u MŠ
6) Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
  Přistavení VOK je pouze na 3 hod.
  Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, nezne-

čištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez 
živočišných zbytků. 

  Služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

Výlety kulturní a sociální komise
Kulturní a sociální komise Rady MČ Praha-Dolní Chabry pořádá 
do konce roku ještě tyto výlety:
 

 dne 14.10.2012 výlov rybníka Rožmberk
 dne 08.12.2012 knížecí advent na Křivoklátě

Vaše úřední, organizační či 
administrativní záležitosti

vyřídím za Vás

bez ztráty času, komfortně a s odbornou péčí,
fi rmám i soukromým osobám

www.uradysnadno.cz
   

email: kroblova@gmail.com       tel. 602933714
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Chaberský dvůr Kolaudace domečku 
Dne 12. září 2012 jsme společně s dět-
mi 3. třídy mateřské školky Bílenecké ná-
městí „Klokánci“ a za účasti pana staros-
ty a paní tajemnice slavnostně otevřeli 
nový pohádkový domeček. 
Chaloupku s perníkovou střechou pro 
malé čtenáře a návštěvníky Kulturní-
ho centra CHD v létě společnými silami 
postavil sehraný tým autorů (Bronislava 
Kukurová, Martina Průšová, Klára Zuzá-
ková a Zdeněk Šír). 
Největší odměnou za jejich práci je 
upřímná radost, kterou domeček přináší 
dětem a také jejich doprovodu.Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D V O R E Č E K

ZAČÍNÁME 
9. října 2012 
v 930 hodin 

Milé děti,  
 

Kulturní centrum Chaberského dvora pro Vás od října připravilo 

pravidelná setkávání na „Dvorečku“. Dopolední program je určen pro 

nejmenší děti a maminky (nebo tatínky) na rodičovské (2-4 roky). Je 

připraven pestrý program plný pohádek a her spojený s tvořením, 

zpíváním a recitováním. Přijďte se seznámit s novými kamarády, přiučit 

se něčemu novému, zjistit, jak moc jste šikovní a co všechno již 

dovedete úplně sami. 

Divadlo pro děti 

Princezna Muzička
Pohádka o ztracených hudebních nástrojích, o nezištném přátelství 
a zlé pýše. Děti během představení vytvoří kapelu a také vyléčí hud-
bou zlou a pyšnou rádkyni. 

Hrají: P. Kubišta, L. Bednářová a R. Neumannová

15. 10. 2012 16 h
vstupné 50,–

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí – pátek  10 – 18 h
sobota   10 – 18 h 
(polední přestávky  12 – 13 h)
Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

 

Chaberské podzimní strašení 2012 

Čtvrtek 18.10. 15:30 – 17:30 h – DÝŇOVÁNÍ 
Přijďte si do Kulturního centra Chaberského Dvora vyrobit svou dýni 
na svátek všech strašidel. Povíme si vše, co by mělo strašidlo vědět než 
vyrazí do ulic, naučíme se koledy pro malá strašidla a poradíme 
s výrobou kostýmů. 
Nástroje na dlabání a přírodniny na zdobení si prosím přineste 
s sebou, dýně budou na místě k dispozici za dobrou cenu.    

 
Úterý 30.10. 17 h – PODZIMNÍ STRAŠENÍ  

Sraz strašidel před Chaberským dvorem – na sebe si nezapomeňte vzít 
jednoduchý kostým (čaroděj, bílá paní, lesní skřítek, dýně, duch, 
divoženka…). Budete potřebovat bezpečnou lucernu, košíček, naučenou 
podzimní koledu a poděkování pro hodné sousedy. Nezapomeňte, že 
bez převleku, lampionu a koledy není žádné pořádné strašidlo!! 

 

Milí sousedé, nechte si rozsvítit podzim! 
Nastává podzim se vším, co k němu patří, s krásně zbarveným listím, mlhami 
a vstáváním do tmy. Světélkem v tomto ročním období nejsou jen svíčky, 
které rozsvěcíme v den památky zemřelých, na Dušičky, ale také světla 
dýňových luceren v zahradách a světla dětských lampionů v předvečer svátku 
Všech svatých neboli na All Hallows Evening Day. V Chabrech, v místě, kde 
Keltové zanechali svou památku, už jedenáctým rokem oživujeme dávné 
keltské tradice. U Keltů představovali koledníci duše zemřelých, děti 
s lucernami dnes představují hodné duchy, kteří budou za vlídné přijetí a 
malý mlsek dobré sousedy celý rok chránit. Přijďte si rozsvítit podzim! Kdo 
se nebude bát strašidel, může pro ně přichystat v předposlední říjnový den 
světélka v zahradách a ošatku bonbónů.   
 

  
 
Bližší informace na tel. čísle 605 421 757 podá matka strašidel Hanka Řepková 

3. října          Středním Povltavím za Slap do Štěchovic 
Naučná stezka nad někdejšími Svatojánskými 
proudy. Trasa cca 9 km. 
Sraz 8:55 h 

 
 
 
 
 
17. října        Naučná stezka Vinoř – Satalice  
                      Trasa cca 3,5 km. 

Sraz 12:40 h na stanici Osecká směr Čakovice 
odjezd 12:46 bus č. 202 

 
 
 
 

31. října        Tichým údolím do Roztok  
                      Trasa cca 4 km. 
                     Sraz 12:45 h 
  
 Sraz 3. a 31. 10.  na konečné zastávce bus č. 162 Kobylisy(„M“) 

Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 739 750 685 
kulturní a sociální komise 

10. října 17 h    Beseda s Vavřincem Hradílkem, stříbrným     
olympionikem divoké vody z Londýna 2012  

24. října  15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 

„Přijďte pobejt” 
 

říjen 2012 

10. října  15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 
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   Chaberský dvůr

Léto v Chaberském dvoře
Kulturní centrum CHD 
pro Vás zdarma v ob-
dobí prázdnin připravilo 
pravidelná pohádková 
předčítání s malováním 
a modelováním příbě-
hů o mumíncích z kníž-
ky Čarodějův klobouk 
skandinávské autor-
ky Tove Janssonové. 
Z každého setkání si 
děti odnášely své vý-
tvory domů a pomocí 
nich pak dokázaly samy 

jednotlivé kapitoly pře-
vyprávět. Malí poslu-
chači byli neskutečně 
vnímaví a na záludné 
otázky o mumíncích 
vždycky znali odpovědi. 
Roztomilé mumínkov-
ské příběhy jsme za léto 
přečetli a pravidelné po-
sluchače jsme na konci 
odměnili malou pozor-
ností.
Další a velice oblíbenou 
letní aktivitou se staly 

jednoduché úterní dílničky pro kluky a holčičky. Malí návštěvníci, ale i jejich 
doprovod (rodiče a prarodiče) si vyzkoušeli své dovednosti za použití nej-
různějších materiálů. Zapálení 
pro tvoření bylo patrné u všech 
věkových kategorií. Nejvíce se 
všem líbila práce s přírodními 
materiály, jako např. se se-
nem, kamínky, mušlemi či ba-
revnými dřívky. 
Na všech dílničkách a čteních 
byla velice přátelská a tvůrčí 
atmosféra. Přijďte se podívat 
na fotky z jednotlivých akcí do 
Kulturního centra Chaberské-
ho dvora.
Všem zúčastněným patří ve-
liký dík za krásné a kreativní 
léto, kterým jsem s Vámi za-
čala svou práci v Chaberském 
dvoře jako knihovnice a kultur-
ní referentka.

ŘÍJEN 2012

3. – 29. 10. Výstava Lega 
Výtvory úspěšné stavebnice s možností vlastní tvorby.
Vstupné Kč 30,–

9. 10. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček 
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním.
Vstupné Kč 30,–

10. 10. st 15:30 – 17:30 h 
Kavárnička aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 
Vstup volný

10. 10. st 17 h Beseda
Beseda v rámci Kavárničky se stříbrným olympionikem divoké vody 
panem Vavřincem Hradílkem. 
Vstupné Kč 30,–

15. 10. po 16 h Princezna Muzička
Divadelní pohádka pro děti. 
Vstupné Kč 50,–

16. 10. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním. 
Vstupné Kč 30,–

16. 10. út 20 – 22 h 
Ochutnávka vín z vinice Salabka – Troja
Elitní vína z Čech i Francie s možností nákupu v intimních prosto-
rách sklípku Chaberského dvora s vyhlášeným somelíérem Lubomí-
rem Bílikem (omezený počet 20 míst). 
Vstupné Kč 500,–

18. 10. čt 15:30 – 17:30 h Dýňování 
Dýňová dílna, poradna pro strašidla, výuka koled. Vstupné Kč 30,–

22. 10. po 19 h Stařec a moře – Ernest Hemingway
Herci divadla Viola včele s Josefem Somrem.
Vstupné Kč 200,–/150,–

23. 10. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním 
Vstupné Kč 30,–

24. 10. st 15:30 – 17:30 h 
Kavárnička aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 
Vstup volný

30. 10. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním 
Vstupné Kč 30,–

30. 10. út 17 h Podzimní strašení
Večerní procházka strašidel po Chabrech s návštěvou sousedů.

Po-Pá: 10–12 13–18, So: 10–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Divadlo

Stařec a moře
Dramatická skica pro dva mužské hlasy -- mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely Ernesta Hemingwaye. Strhující zápas rybáře s mocnou příro-
dou na vratké bárce unášené mořem vyznívá jako oslava lidské vůle, odva-
hy a nezlomnosti. Hlas moře vytváří hudba Emila Viklického.
22. 10. po 19 h
Vstupné Kč 200,–/150,–

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

odbor kultury pořádá

diashow

kanada očima studenta
      aneb rodeo
      s dinosaury

Kanadské putování do Drumhelleru  
na jedno z největších nalezišť dinosaurů  
v Severní Americe. Nezapomenutelný  
průvod na Calgary Stampede Parade  
s největším rodeem na světě. Skaliské 
hory tak jak je neznáte a poznáte...

Úterý 16. října 2012 od 19 hod.

Přednáší: Filip Šír

Úterý 16. října 2012 od 19 hod.

Přednáší: Filip Šír
v malém sále KD Krakov, Praha 8vstuP

zdarma
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Vznik naučné stezky v Dolních Chabrech
Dolní Chabry jsou neobyčejným místem plným poutavé historie, 
příběhů, tajemství, a tak myšlenka na zbudování naučné stezky 
se zde rodí již dlouho. S názorem na ní jste se mohli setkat i v 
minulých číslech Zpravodaje a Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech (OSOP), které shromažďuje roky 
materiály o historii obce, na svých akcích rovněž průběžně stez-
ku prezentuje. 

Doposud to však byly jen sny, plány a projekty, ale 
v letošním roce konečně vzejde za podpory MČ Dol-
ní Chabry, především kulturní komise a spoluúčasti 
základní školy, první ukázkové stanoviště na Hrušo-
vanském náměstí. Budete tak mít možnost vidět reál-
ně, v jakém výtvarném duchu se naše stezka ponese 
a především to, že historie naší obce je opravdu bo-
hatá. Od příštího roku postupně vyroste na nejzajíma-
vějších místech Dolních Chaber dalších 12 stanovišť 
(naučných panelů) pod společným názvem Brána do 
pravěku Prahy. Logo stezky Vám představíme v příš-
tím Zpravodaji. 
Chabry mají však nejen výjimečné nálezy z prehisto-
rie, ale jsou zde i dvě kulturní památky a jiné hodnotné 
stavby, které stojí za připomenutí a vyzdvižení. Své 
místo budou mít na některých panelech i zajímavosti 
přírody. Spolupráce se školou vnese do panelů prvek 
hravosti a na kvízech a interaktivní liště tvořené školá-
ky, budou mít možnost se obveselit i ti nejmenší. 

Věříme, že si Vás naše myšlenka na zbu-
dování naučné stezky v Dolních Chabrech 
také získá a budete se spolu s námi těšit 
na vznik dalších stanovišť. Myslím si, že 
je dobré znát kraj a obec, kde žijeme, mít 
úctu k tradicím a kultuře, protože pak se 
s místem můžeme identifi kovat a vytvo-
říme si pocit, že někam patříme. A to je, 
alespoň pro mě, moc příjemné a důležité. 

Za OSOP Martina Mrňavá

Sdružení, sport

TJ ZŠ Chabry cvičí 
v těchto oddílech

Mílí Chaberáci, opět začíná školní rok a tím i cvičení v TJ 
ZŠ Chabry kde probíhají aktivity v několika oddílech.
Děti – předškolní( od 4 let) a školáci, kteří na hodinách 
rozvíjejí motoriku, soutěží, cvičí na nářadí a zúčastňují se 
atletických závodů na atl. hřištích v Praze, kde se úspěšně 
umisťují.
Ženy – cvičí aerobik na vysoké úrovni pod vedením sym-
patické lektorky Jarmily Plevové, která přináší na hodiny 
žhavé novinky ze světa.
Muži – cvičí se zkušeným cvičitelem Jardou Vokáčem, na 
hodinách se rozhýbou rozcvičkou , provádí posilovací cvi-
ky a závěr patří fl orbalu, košíkové nebo sálové kopané…
Senioři – novinka, která se minulý rok rozjela též pod ve-
dením J. Vokáče, který je pro tuto kategorii odborně vy-
školen. A co se dělá: lehká rozcvička , posilování se spe-
ciálními gumami ( nic namáhavého) cvičení s overbally , 
s míčky…Vše se dělá lehce , co kdo může!
Oddíl nohejbalu 
Oddíly volejbalu
Oddíl sálové kopané
Neváhejte milí obyvatelé Chaber a přijďte se hýbat do tě-
locvičny v ZŠ Dolní Chabry.     Za cvičitele Ivana Rakovská

Fotohádanka na říjen
K našim podzimním hádankám:

1. Některé chaber-
ské usedlosti nebyly 
poničeny moder-
nizací, ale citlivě 
opraveny a proto 
si dodnes uchovaly 
svou původní his-
torickou podobu. 
Poznáte kde se 
tento hezký domek 
nachází?

2. Na staré fotografi i 
je obchod U Fantů. 
Víte kde tento krá-
mek stával a co se 
v něm prodávalo? 
Kdo byli jeho maji-
telé na fotografi i?

Odpovědi na mi-
nulé hádanky:
1. Drobná chaber-
ská socha patrona 
české země sva-
tého Václava stojí 
na rohu křižovatky 
ulice Spořické a U 

Václava již od roku 1822. Skulptura malých rozměrů, která 
neodmyslitelně utváří kolorit naší obce, letos slaví 190 let. 
2. Historická fotografi e byla z ulice V chaloupkách, dnešní 
Doksanské. Hádanky a odpovědi na ně naleznete také na 
www.osop-chabry.cz.     Za OSOP připravila Pavla Zimová

Školička Pod Smrkem
V říjnu začínají Pod Smrkem kroužky – 
ve středu balet a keramika.
Poslední volná místa v hudebním kroužku Ya-
maha a v dopolední školičce!
Hezký podzim, DC Pod Smrkem
web: www.pod-smrkem.cz, tel: 724021243

Neobvyklý dar 
   
Zvonička na Hrušovanském náměstí do-
stala ke svému 110. výročí dárek. Do hlav-
ního výklenku této drobné stavby byl po 
letech opět umístěn obraz Madony.

V bývalých Horních Chabrech nechali roku 
1902 manželé Stejskalovi před svým domo-
vem – statkem čp. 11, dnešním Chaberským 
dvorem, postavit místo dřevěného kříže hez-
kou zvoničku. Její zasvěcení Panně Marii 
dodnes připomíná plastický štukový nápis: 
„Pros za nás o Maria“, umístěný nad hlavním 
výklenkem, ve kterém býval obraz Madony. 
V menších nikách po stranách byly v minulosti 
ještě obrázky andělů ochránců. 
Zvonička byla v průběhu času opravována 
na náklady majitelů, obrazy z výklenků se do 
dnešních dní bohužel již nedochovaly. Stavba 
měla být v 50. letech dokonce srovnána se 

zemí, ale zachránilo ji, že byla v mapách vedena jako orientační bod. A tak dodnes drobná 
architektura dotváří malebné náměstí obce. 
110. výročí stavby inspirovalo členy Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních 
Chabrech (OSOP), aby v tomto jubilejním roce 2012 doplnili darem ze svého konta stavbu 
o obraz její patronky Panny Marie s děťátkem. Chaberská truhlářská fi rma Lignum H&J 
s.r.o bezplatně zhotovila k obrazu rám, zajistila jeho přichycení ke zvonici a za to jí srdečně 
děkujeme. Věříme, že takto oživený vzhled zvoničky Vás i další návštěvníky obce potěší.

Předsedkyně OSOP, Jana Snížková

Velký úspěch chaber-
ských minitenistů
8. září se v tenisovém areálu v Hor-
ních Měcholupech konal přebor Pra-
hy družstev v minitenisu, pro ročníky 
2005 a 2006. Družstvo SK Meteor 
Praha složené výhradně z malých 
Chaberáků, trénujících na kurtě ved-

le Chaberského dvoru, zde zazna-
menalo veliký úspěch, kdy se v silné 
konkurenci neztratilo a došlo až do 
semifi nále, mezi 4 nejlepší družstva 
z celé Prahy. V osmifi nále lehce roz-
drtilo družstvo Sparta C a ve čtvrtfi -
nále porazilo dokonce takový team, 
a jednoho z velkých favoritů, druž-
stvo I.ČLTK Praha A(Štvanice). Na-
konec naši mladí tenisté v semifi nále 

nestačili na pozdějšího vítěze druž-
stvo Sparta A, ale i tak podali skvělé, 
až nečekané výkony. Chabry takto 
skvěle reprezentovali Filip Drbal, 
Míša Mlynár, Anička Dejmková a To-
bík Klofáč. A protože jsme na celém 
přeboru měli jasně nejmladší team, 
tak doufáme, že se v podobném slo-
žení příští rok popereme ještě o příč-
ky vyšší.                               --ata--
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ŠMÍCA CUP IV.ročník
Již čtvrtý ročník mládežnického turnaje starších pří-
pravek Šmíca cup, proběhl pod bedlivým dohledem 
Vladimíra Šmicera, který měl mimo jiné za úkol vy-
brat nejlepšího hráče a brankáře. Chlapci a děvčata 
se s tímto vědomím snažili o to více, aby se zalíbili 
uznávané fotbalové autoritě. Turnaje se zúčastnilo 
osm týmů: Kbely, Třeboradice, Zeleneč, Union Žiž-
kov, Viktorie Žižkov, Horní Měcholupy, Sparta dívky 
a naši borci. Turnaj byl již tradičně na vysoké úrovni 
a po dramatických bojích se dostali do fi nále Vikto-
ria Žižkov  a domácí SK Dolní Chabry, naši na Vik-
torku Žižkov nestačili a i tak je to pro Chaberskou starší přípravku velký úspěch ještě umocněný 
prvenstvím Lukáše Böhma jako nejúspěšnějšího střelce. Turnaj se povedl a všichni zúčastnění 
byli spokojeni. Dostali dobrý oběd, spoustu dárků a hlavně první tři týmy úžasné poháry a medai-
le, které věnoval Vláďa Šmicer.               Vlastimil Tomšů

Představujeme:

Sekretáře klubu Milosla-
va Hofmana (Hofi ho)
Co bys o sobě chtěl prozradit? Představ se, 
prosím, našim čtenářům.

Myslím, že není třeba se představovat. Jsem 
chaberský rodák a patriot. My na vesnici o sobě 
všechno víme a noví spoluobčané, když přijdou 
na fotbal, tak mě poznají blíže.
Jak dlouho se věnuješ funkci sekretáře fot-
balového klubu SK Dolní Chabry?
Sekretářskou funkci jsem zdědil po otci. Už od 
patnácti let mě posílal na Svaz vyřizovat různé 
věci, a když se potom věnoval práci v hokejové 
Spartě, tak Chabry zbyly na mě, protože mu na 
ně nezbýval čas. Dnes je mi šestapadesát, tak 
je to dost dlouho.
V čem činnost sekretáře spočívá?
Je to organizační činnost, aby všechny naše 
týmy věděly kdy, s kým a kde hrají. Před se-
zonou je třeba udělat „jízdní řády“, aby se nám 
mužstva nepotkala ve stejnou dobu na jednom 
hřišti. Dále je to komunikace se Svazem, vyři-
zování registrací, přestupů hráčů (k tomu využí-

vám předsedu, sedí přeci na Strahově).
Co Tě na Tvé funkci baví?
Na funkci sekretáře mě po těch letech nebaví 
už vůbec nic, ale je potřeba tu práci udělat, 
obětoval jsem tomu chaberskému fotbalu celý 
život, tak se to nedá neudělat. Zatím žádný 
dobrovolník na obzoru není, tak to musím vy-
držet.
A s čím naopak spokojen nejsi?
Nespokojen jsem s chováním některých spo-
luobčanů-pejskařů. Fotbalové hřiště není ve-
řejná plocha pro venčení psů. Je to soukromý 
pozemek v majetku SK Dolní Chabry. To, co 
tam musím uklízet, s tím jsem velmi nespoko-
jen! Představa, že se v tom vyválí naše děti je 
opravdu hrozná!
Co očekáváš od nové fotbalové sezony?
Od nové fotbalové sezony, jako od každé, oče-
kávám především to, aby proběhla v klidu, aby-
chom neměli starosti se záchranou A-mužstva, 
mládeži aby se dařilo, aby kluci měli z fotbalu 
jen radost a bavili se fotbalem a mohli vbrzku 
převzít ten prapor chaberského fotbalu po nás.
Jak jsi spokojen s novým předsedou naše-
ho fotbalového klubu a s prací celého výbo-
ru?
Jsem rád, že můžu spolupracovat s takovou 
fotbalovou personou, jakou je Vláďa Šmicer. 
Jak už jsem říkal, využívám ho, protože je na 
Strahově a mně to ušetří spousty času, který 
můžu věnovat jiné činnosti. Celý výbor se snaží 
pozvednout fotbal v Chabrech na vyšší úroveň. 
Chtěli bychom postavit nové kabiny, aby naše 
mládež měla prostředí kulturnější než je dnes, 
zatím je to ve fázi příprav a je to hlavně o peně-
zích, které dnes nejsou nikde. Děkuji všem za 
spolupráci a pomoc chaberskému fotbalu.
A my Ti, Mílo, děkujeme za rozhovor a přeje-
me hodně elánu, optimismu a spokojenos-
ti!                            Martina Tomšů

   Sport

S P O R T
FOTBAL – ŘÍJEN 2012
Středa, 3. říjen
16:00  St.žáci:Chabry – Nusle
18:00  St.žáci:Újezd P-4   B – Chabry

Pátek, 5. říjen
19:00  A-tým:Štěrboholy – Chabry

Sobota, 6. říjen
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Aritma B

Neděle, 7. říjen
14:30  St.přípravka:Chabry – Újezd nad Lesy
16:00  B-tým:Březiněves – Chabry  B
16:00  Ml.žáci A:Chabry – Junior

Sobota, 13. říjen
10:15  St.přípravka:Vršovice A – Chabry
14:00  St.žáci:Chabry – PSK Union
16:00  A-tým:Chabry – Ďáblice

Neděle, 14. říjen
14:15  Ml.žáci B:Vršovice B – Chabry B
14:30  2005 Ml.přípravka:Chabry – Kyje
15:30  Ml.žáci A:Kyje – Chabry
16:00  B-tým:Chabry  B – Miškovice

Sobota, 20. říjen
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Třeboradice B
11:30  St.přípravka:Chabry – Loko. Vltavín

Neděle, 21. říjen
13:00  St.žáci:Aritma B – Chabry
13:45  2005 Ml.přípravka:Junior – Chabry
15:30  A-tým:Kyje – Chabry
15:30  B-tým:Satalice – Chabry  B
15:30  Ml.žáci A:Chabry – H. Měcholupy

Úterý, 23. říjen
16:30  St.přípravka:Slavoj Podolí – Chabry

Sobota, 27. říjen
10:30  St.žáci:Chabry – Řeporyje
14:15  Ml.žáci A:Libuš – Chabry
14:30  A-tým:Kbely – Chabry

Neděle, 28. říjen
13:00  2005 Ml.přípravka:Chabry – Aritma
14:30  B-tým:Chabry  B – Vinoř

Další informace na:
www.skchabry.cz

Chaberský míčový 
sedmiboj
V sobotu 8. 9. 2012 se uskutečnilo klání všestran-
ných sportovních nadšenců z Chaber a jejich 
hostů, kteří si rozumí s míčem všeho druhu. První 
ročník Chaberského míčového sedmiboje muž-
ských dvojic otestoval schopnosti hráčů v tenise, 
stolním tenise, nohejbalu, volejbalu, basketbalu, 
házené a penaltách. Za vydatné podpory krásné-
ho počasí sehrála každá dvojice celkem 28 zápa-
sů v sedmi uvedených disciplínách.
Jsme velmi rádi, že všech 24 hráčů si pochvalo-
valo výbornou atmosféru, hru v duchu fair-play, 

profesionální organizaci a hlavně dobrý pocit 
ze sportem nabitého dne. 
Ptali jsme se účastníků na jejich dojmy: „Nejde 
o to být dobrý jen v jediné disciplíně, musíte něco 
zahrát ve všech, pokud chcete jít na bednu...na-
víc disciplíny se střídají, máte rozehrány všechny 
a přecházíte z jednoho hřiště na druhé.“
Protože Chabry zatím nemohou nabídnout spor-
toviště vhodného charakteru, celá akce se usku-
tečnila u sousedů – sokol Čimice poskytl vše-
stranný areál, včetně sálu na stolní tenis.
Pokud máte chuť si také změřit síly, stačí se zare-
gistrovat na webových stránkách turnaje do příští-
ho ročníku, který se bude konat v červnu 2013. https://sites.google.com/site/micovysedmiboj/ 

-pich-

Country bál v sokolovně
Tělocvičná jednota SOKOL Dolní Chabry Vás 
srdečně zve na Country bál, který se koná 

v sobotu 17. listopadu 2012 od 20 hodin 
v sokolovně (Měděnecká 17)

K tanci i poslechu hraje oblíbená country kapela 
„Druhej dech“. Oblečení ve stylu country je vítáno, 
příjemnou atmosféru večera doplní občerstvení 
i tombola.         Petr Hrdlička, starosta Sokola
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program 
hudebního klubu u míšků

diskotéka

diskotéka
vystoupí dJ

akce na vybrané druhy alkoholu

akce na vybrané druhy alkoholu

béda martini

10
/2

01
2

5. 10. ve 22 hodin

12. 10. ve 22 hodin

disco

disco

26. 10. ve 20 hodin

country večer
živé vystoupení 

chaberské country legendy

^

19. 10. v 19:30 hodin

buy in: 100 + 50 kč fee

hudebni klub

Vážení občané Dolních Chaber!

Dovolte, abych se vám představil jako 
jeden z dvanácti kandidátů v letošních 
volbách do Senátu. Kandiduji s podporou 
volební koalice sociálních demokratů, li-
dovců a zelených jako nestraník. Jsem vy-
sokoškolský profesor, od roku 1990 před-
náším na Karlově univerzitě. Vedu zde 
výzkumné pracoviště zabývající se stra-
tegickým řízením. Svými knihami, články 
a blogy upozorňuji politiky na problémy, 
které nás trápí. Ale také jim nabízím cesty, 
jak je řešit. Bohužel až na výjimky jako 
bych házel hrách na stěnu. Tak jsem se na-
konec rozhodl, že se pokusím o to, říkat 
jim to i tam, kde už se nebudou moci scho-
vávat – přímo na půdě Senátu. 

Jaký je můj program? Podrobně se s ním 
můžete seznámit na mojí webové stránce 
www.potucek.info. Zde jen to nejdůleži-
tější. Z toho, co se v naší zemi děje, jsem 
docela upřímně zděšen. Vláda nás chce 
dostat z problémů hlavně tím, že na nás 
šetří. Nezbývá než se bránit. Bránit ško-
ly, nemocnice, sociální zařízení, divadla, 
hasiče, policisty, matky samoživitelky, 

zdravotně postižené, zaměstnance i neza-
městnané, mladé i důchodce, prostě všech-
ny proti nesmyslným omezením a škrtům. 
A taky víc myslet na přírodu. O tom, jak 
se z krize dostat, jsem ostatně napsal celou 
knihu.1

Přiznám se, že z Libně, ve které žiji už 
přes třicet let, se do Chaber vypravím jen 
zřídka. Alespoň jednou ročně si od jedné 
vaší spoluobčanky odvážím sklenice skvě-
lých zavařovaček. A letos jsem u vás byl 
už podruhé. Při příležitosti Noci kostelů 
jsem navštívil váš kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele. Mile mne překvapila přátelská 
atmosféra tohoto setkání v jedné z nejstar-
ších románských rotund u nás. Všiml jsem 
si i vašich menhirů. A z rozhovorů s vaši-
mi spoluobčany vím, jak vám komplikuje 
život výpadovka protínající vaši obec.

Rozhodnete-li se jít letos k volbám do Se-
nátu a věnujete-li mi svým hlasem svoji 
důvěru, budu rád. A zvítězím-li, určitě vaši 
důvěru nezklamu. 

Srdečně váš
prof. Martin Potůček

1. Potůček, Martin: Cesty z krize. Praha, 
Sociologické nakladatelství 2011.


