
www.dchabry.cz

le
de

n 
20

14
C
ha

be
rs
ký

Z
P
R
A
V
O
D
A
J

Lokalita Beranov - Nové 
Chabry             str. 2

Výstavy Škola základ živo-
ta a Sto let Sokola      str. 5 

Akce školy v rámci oslav
str. 6

Mladší žáci
str. 7

Nová kotelna v ZŠ
více str. 2 



Nová kotelna v ZŠ Spořická
Rok 2014 je zde. Pevně věřím, že bude pro nás všechny dobrý. Ten 
minulý byl nabitý událostmi nejen na celostátní a celopražské úrovni, 
ale také na té naší, chaberské.
V zásadní oblasti, a to školství podle mého názoru je, se nám podařilo rea-
lizovat další kroky k rozšíření chaberské školy. Práce na projektu přístavby 
pokročily do stadia připravenosti ke stavebnímu povolení.

Výsledkem dvouleté vytrvalé práce je přidělení účelové dotace MHMP ve 
výši 5 milionů korun. Je účelově vázána na celkovou rekonstrukci hava-
rijního topení na základní škole. Přes šibeniční termín se podařilo zajistit 
stavební povolení a výběr dodavatele prací. Současnou realitou je nová, 
již zkušebně provozovaná kotelna s kapacitou pro další plánované úpravy 
školy. Byla zahájena výměna rozvodů a zařizovacích předmětů.
Je to jen krok, ale zároveň velké povzbuzení, pro náš záměr kompletní 
dostavby základní školy v Dolních Chabrech.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Lokalita Beranov – NOVÉ CHABRY

V přímé úměře ke zrychlujícímu se tempu stavebních prací v této oblasti se zvětšuje počet dotazů občanů. 
Spektrum otázek se pohybuje v celé šíři možností, od stavebního povolení, až po vlivy na životní prostředí.

V současné době stále platí moje informace z minulého vydání Zpravodaje. Staveništní komunikace do ulice K Ládví 
byla již zkolaudována a realizují se spodní stavby vnitřních komunikací. Stavba čtyř obytných domů bude zahájena na 
začátku příštího roku. Stavební povolení na dva komerční objekty a mateřskou školu se z důvodu formálních nedostat-
ků zdrželo. Předpoklad dokončení MŠ je rok 2015.
Nyní se budu podrobněji věnovat vazbám nové lokality k původní zástavbě. Staveništní doprava se bude kompletně 
realizovat po nové komunikaci na jihozápadě. Dolních Chaber by se tady neměla prakticky dotknout. Vlastní obsluha 
obytných domů se bude po dobu výstavby odehrávat z východu – tedy vjezdem z ulice Kobyliské. Jsme si vědomi re-
álného nárůstu dopravního zatížení kolem tohoto jediného vjezdu. Stále proto probíhá jednání o možnostech takových 
dopravních opatření, která by situaci řešila únosným způsobem. Jako jedno z možných řešení je propojení Protilehlé 

ulice do Ústecké. S tím, že provoz by byl na příjezdu od Prahy v Kobyliské jednosměrný až k odbočce do areálu Beranova. Dále by pokračovala Koby-
liská již obousměrně a z ní by byla možnost výjezdu do Ústecké jednosměrným úsekem Protilehlé s povinností odbočení vpravo – do Prahy. 
Tato opatření by měla zásad-
ním způsobem zmírnit rizika 
především v úseku za areálem 
bývalé DUVY a zároveň zby-
tečně nezatěžovat Kobyliskou 
směrem do Chaber. Věc je 
prozatím v rovině vyjednávání, 
především z titulu získání po-
třebných finančních prostřed-
ků. Parkovací místa u obyt-
ných domů i budov služeb řeší 
projekt klidové dopravy celého 
areálu výstavby.  
Součástí stavby komunikací je 
průběžně prováděný geologic-
ký průzkum s ohledem přede-
vším na skutečnost, že stav-
by jsou zakládány na bývalé 
skládce. Veškeré předložené 
doklady jsou prozatím v zá-
konných limitech. 

Mateřská škola (v pozadí) 
a dvě budovy komerční vyba-
venosti Beranova
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Místní poplatek ze psů 
za rok 2014 je splatný 
do 31.3.2014
Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu 
poskytnutou za označení psa čipem a jeho ná-
sledné přihlášení do registru vedeného Magis-
trátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné 
výši jako v předchozím roce. 

Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 
23/2003 a 18/2004 a 8/2011 Sb. hl. m. Prahy 
jsou následující:

300,– Kč za jednoho psa chovaného v rodin-
ném domě
600,– Kč za druhého a každého dalšího psa 
chovaného v rodinném domě
200,– Kč za jednoho psa chovaného v rodin-
ném domě, je-li držitel psa poživatel invalid-
ního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů
300,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmů
1500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je 
právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, 
jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, 
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 
0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu / červené/.

Povinnost chovatelů:
- přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa čipem, tetováním
- v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením 
od zvěrolékaře /pokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor i dodatečně/

Adresy registrů:
ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8                                                      
Tel: 283 851 272    

Zprávy z úřadu, dopisy

Vybíráme 
ze zasedání 
Rady MČ 

dne 27. listopadu 2013
Rada vzala na vědomí

  jmenování inventarizační komise staros-
tou MČ k zjištění a provedení inventarizace za 
rok 2013 ve složení:  předseda komise – D. Pi-
singerová, členové: I. Maryšková, G. Chamro-
vá, B. Kukurová, Z. Šír, L. Knoblochová, D. 
Dvořáčková.

  výsledek výběru dodavatele technologie 
nové kotelny pro ZŠ Spořická, kterým se stala 
fi rma INSTAMA s.r.o.

Rada souhlasila
  s vypsáním záměru na pronájem 30 m2 

pozemku  parc. č. 1408/15 vedeném jako ko-
munikace v ulici U Václava do úplného proná-
jmu s určením parkoviště na dobu 1 roku za 
stanovenou cenu 750 Kč/m2.

  s přiznáním odměn ředitelkám PO MŠ 
a ZŠ za příkladné plnění pracovních úkolů za 
2. pololetí šk. roku 2012/2013 ve výši, kterou 
stanovuje neveřejná příloha usn. č. 676/13/
RMČ.

  uzavřením darovacím smluv pro  tyto 
subjekty: TJ SOKOL – fi nanční dar ve výši  
2.000,– Kč, příspěvek poskytnut na krytí ná-
kladů Country bálu  konaného v listopadu 
2013, SK Dolní Chabry, fi nanční dar ve výši 
2.000,– Kč, příspěvek poskytnut na krytí fot-
balového plesu, konaného v lednu 2013,  ZŠ 
– fi nanční dar ve výši 2.000,– Kč na nákup be-
letrie určené pro přípravu nadaných žáků, MŠ 
Chaberáček – fi nanční dar ve výši 5.500,– Kč 
určený jako příspěvek na nákup venkovního 
vánočního osvětlení.

Rada stanovila
  pravidla pro přijímání žáků do ZŠ dle pří-

lohy usnesení č. 682/13/RMČ.

Rada schválila
  rozpočtové opatření č. 4 v roce 2013, kte-

ré bude postoupeno k  projednání na nejbliž-
ším zasedání ZMČ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     15. ledna    Procházka Starými Bohnicemi  
          sraz 12 h u školy ZŠ Dolní Chabry  
         odjezd aut. 202 směr Čimice 12.02 h 

 

 
  
 
 

29. ledna     Prohlídka Břevnovského kláštera                      
sraz 12.15 h Kobylisy konečná aut. č. 162                         

      
              Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 608 599 208 
kulturní a sociální komise 

     8. ledna  15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr  
         

    22. ledna  15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
      

„Přijďte pobejt” 
 

    leden 2014 

Vítání občánků
V úterý 19. listopadu 2013 pořádala v obřadním sále Chaberského 
dvora kulturní a sociální komise vítání občánků. Slavnostní chví-
li zahájily žákyně naší školy, které si připravily recitační pásmo 
z Uspávanek Jana Skácela. Po té pan starosta pronesl několik 
vřelých vět a postupně přivítal šest holčiček a dvanáct klučíků. 

Na památku každé miminko dostalo krásné dárky od naší měst-
ské části a dárkový certifi kát na dvě bezplatné lekce kojeneckého 
plavání od fi rmy Lodička. Sál byl vyzdoben úžasnými roztomilými 
plyšáky, se kterými se na závěr všichni vyfotili. Za jejich bezplat-
né zapůjčení děkujeme fi rmě SIGIFUN. Jak to našim nejmenším 
Chaberáčkům a jejich maminkám slušelo, vidíte na přiložených 
fotografi ích.                                                

Za kulturní a sociální komisi Pavla Králová
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LEDEN 2014
Škola základ života…aneb cesta do dějin chaberského 
školství 14.1. –  28.2.2014 

Výstava Základní školy Praha – Dolní Chabry u příležitosti oslav dvou 
výročí (190 let od otevření první školní budovy na Bíleneckém náměs-
tí a 75 let od zahájení výuky v nové budově na Spořické ulici)
Vernisáž 14.1. út 18 h
Vstupné 30 Kč

Sto let Sokola 14.1. –  28.2.2014 
Výstava k připomenutí významného jubilea tělocvičné jednoty Sokol 
v Dolních Chabrech 
Vernisáž 14.1. út 18 h
Vstupné 30 Kč

14.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

21.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

23.1. čt 19 h „Na prahu baroka“ – koncert vážné hudby 
Milan Černý – desetisborová renesanční loutna
Loutnová hudba pozdní renesance a manýrismu.
(N. Vallet, D. Bacheler, J. Dowland, anonymy)
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Klub POHODA

25.1. so 15 h Veselá zimní pohádka lednová – ledová
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 30 Kč Velký sál

28.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

Připravujeme

5.2. st 17 h „Provence má láska“ Eva Kriz – Lifková, Milan Dvořák
Hudebně poetické pásmo o kouzlu a krásách jihofrancouzského kra-
je. Eva Kriz – Lifková – interpretka a autorka komponovaných hudeb-
ních pořadů věnovaných mimo jiné francouzským šansonům
Milan Dvořák – profesionální pianista, významný hudebník širokého 
zaměření
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Klub POHODA

15.2. so 15 h Zvědavé slůně
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Velký sál

20.2. čt 17 h „Babka ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima 
české babičky“
autorské čtení poutavého cestopisu Anny Johany Nyklové
Vstupné 30 Kč knihovna

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Koncert

„Na prahu baroka“
Milan Černý / nar. 12. 5. 1970/ je absol-
ventem Státní konzervatoře v Teplicích, 
kterou úspěšně ukončil v roce 1997 
v oboru klasická kytara ve třídě Václava 
Bůžka, a   FF MU v Brně, studijního pro-
gramu Teorie a provozovací praxe staré 
hudby  s nástrojovým  zaměřením na lout-
ny a pětisborovou barokní kytaru. 
Hrou na loutnu se začal zabývat v roce 1995. První poznatky získal od anglického 
loutnisty Briana Wrighta a při soukromé výuce s českým loutnistou Rudolfem Mě-
řinským. Od té doby se zúčastnil  řady domácích i zahraničních interpretačních, 
mistrovských kursů. Jako hráč  bassa continua se ve spolupráci s několika barok-
ními orchestry a vokálními soubory podílel na provádění oratorních a operních děl 
autorů 17. a první pol. 18 století ( Cl. Monteverdi, E. da Cavalieri, H. Purcell, G.F. 
Handel, P. P. Benchini, J. S. Bach. D. Scarlatti). 
Nechybí ani sólové projekty, které nejsou věnovány jenom loutnám, ale i barokní 
kytaře.  Jeho koncerty jsou uváděny jak v České republice, tak i v zahraničí ( 
Dánsko, Německo, Holandsko). 
23.1.2014 čt 19 h Malý sál Klub POHODA



Ochutnávka na únor
Eva Kriz – Lifková vykročila na svoji sólovou drá-
hu nejprve v Praze jako interpretka černošských 
spirituálů a gospelů ve skupinách Erastus a Spi-
rituál kvintet. Láska k duchovní hudbě a mnoha-
leté studium zpěvu v Paříži jí umožnily sólově 
účinkovat ve Francii nejen v řadě oratorií a kan-
tát, ale i v mnoha samostatných koncertech, vě-
novaných převážně renesanční a barokní hudbě.
Po svém návratu do Prahy v roce 1989 působi-
la jako členka vokálního sdružení sólistů Pražští 
madrigalisté a sólistka Bach collegia. Díky své-
mu všestrannému hudebnímu talentu vystupuje 
úspěšně jako interpretka a autorka komponova-
ných hudebních pořadů věnovaných spirituálům 
a gospelům, španělským písním a v poslední 
době především francouzským šansonům. Kro-
mě koncertní činnosti působí jako hudební pe-

dagog na Francouzském lyceu v Praze, kde řídí 
rovněž dětský sbor a instrumentální soubor.
Milan Dvořák patří právem mezi naše významné 
hudebníky širokého zaměření. Jako profesionál-
ní pianista hrál v mnoha orchestrech (např. Ferdi-
nanda Havlíka), byl 25 let uměleckým vedoucím 
doprovodné skupiny Hany Hegerové, dlouhodo-
bě spolupracuje s Evou Pilarovou a dalšími in-
terprety.
Nahrál několik set snímků pro ČT, Český roz-
hlas, Supraphon a Panton. Působil jako profe-
sor kompozice na Ježkově konzervatoři v Praze 
a je členem Swing kvintetu Praha. Jako hudební 
skladatel se uplatňuje v mnoha oborech: šanso-
ny a písně, jazzové klavírní etudy, muzikály a fil-
mová hudba.
5.2.2014 st 17 h 
Malý sál Klub POHODA 90/70 Kč

Adventní zdobení 
vánočních perníčků
Dne 12.12.2013 proběhlo v knihovně druhé 
adventní zdobení vánočních perníčků pod ve-
dením lektorky Jitky Ferstové. Akce se těšila 
velkému zájmu a všech 160 perníčků děti pře-
krásně ozdobily.

   Chaberský dvůr   54   -



Akce školy v rámci oslav
Vážení občané Dolních Chaber,
dovolte mi, abych Vám jménem celé školy popřála vše nejlepší v novém roce a zároveň 
Vás pozvala na akce, které v nejbližší době připravujeme. 
Tento školní rok je pro naši školu velmi významný, protože oslavujeme dvě velká vý-
ročí – 190 let od otevření první školní budovy v Dolních Chabrech a 75 let od zahájení 
vyučování v dnešní budově ve Spořické ulici. Už od začátku školního roku připomíná 
tyto události celoroční stálá výstava v prostorách školních šaten, kterou si můžete pro-
hlédnout při procházce kolem budovy.  Díky výstavním panelům se seznámíte s historií 
i současností chaberského školství a naší budovy, poznáte významné osobnosti, které 
se zapsaly do dějin školy, a také nahlédnete do plánované budoucnosti…
V pátek 17. ledna 2014 se pro Vás naše škola otevře na celý den v rámci Dne otevře-
ných dveří. Dopoledne můžete navštívit výuku v jednotlivých třídách, projít si budovu 
a prohlédnout si vybavení školy, odpoledne je připraven program pro všechny pamět-
níky, bývalé i současné žáky či zaměstnance, pro všechny přátele chaberské školy. 
V rámci oslav výročí připravujeme také výstavu Škola základ života aneb cesta do dějin 
chaberského školství, která bude otevřena od 14. ledna do 28. února 2014 v prostorách 
Chaberského dvora. 
Za organizaci oslav výročí patří velký dík paní učitelce Svárovské, která pro Vás všech-
ny akce připravuje a koordinuje.
Na shledání ve škole nebo na výstavě v Chaberském dvoře se těší všichni žáci i za-
městnanci naší školy.         Mgr. Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Soutěž o vánočního kapra
Školní družina pořá-
dala tradiční soutěž 
o vánočního kapra. 
Soutěže se zúčastnili 
žáci , kteří tvořili kapry  
v družině nebo doma, 
kde jim mohli pomá-
hat i členové rodiny. 

Při hodnocení jsme 
měli velmi těžkou 
práci vybrat nejhez-
čího kapříka.Školní 
družina

Školy

Družinová  olympiáda
V říjnu se opětovně 
konala Družinová 
olympiáda. V každém 
oddělení děti soutěži-
ly v různých disciplí-
nách a tak jsme mohli 
vidět děti, jak skáčou 
na hřišti přes švihadlo 
na vytrvalost, házejí 
míčem do koše i do 
dálky, běhají na čas, 
kopou míč na brá-
nu nebo skáčou do 
dálky, ale i v jiných 
disciplínách. Závod-
níci usilovně soupeřili 
a nejlepší z nich byli 
odměněni diplomem 
a cenou.

 
 
 

Základní škola Praha - Dolní Chabry 
Spořická 34/400, Praha 8 – Dolní Chabry 

 
pořádá 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
pro školní rok 2014-2015 

 
 

ve středu 5.února 2014 od 14 do 17 hodin 
 ve čtvrtek 6.února 2014 od 14 do 17 hodin 

 
 

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a s těmito dokumenty: 
 

- rodný list dítěte 
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsaná oběma 
rodiči/zákonnými zástupci (podpis druhého zákonného zástupce 
lze nahradit souhlasem se zastupováním – plnou mocí) 
- vyplněný zápisní list 

 
Pokud budoucí prvňáček chodí do MŠ v Dolních Chabrech, budou zápisní listy a žádosti 

k dispozici ve školkách. Formulář žádosti i zápisního listu lze vytisknout z webových 
stránek školy nebo je vyplnit přímo při zápisu. 

 
Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba si u zápisu 

vyzvednout žádost o odklad a informaci o postupu a příslušných dokladech k žádosti. 
 

Zveme Vás na Den otevřených dveří v pátek 17.1.2014, během kterého 
se dozvíte bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, 
školní družině a zájmové činnosti.  Všechny informace o škole získáte 

také na www.zschabry.cz nebo na tel. 233544562 
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd  

ve středu 18.6.2014 v 17 hodin v jídelně školy 
 

Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví paní učitelka  
Mgr. Blanka Svachová, která je pověřena řízením zápisu. 

 
 
 

V. B a Vánoční jarmark 2013 
Dne 11.12.2013 proběhl v ZŠ Spořic-
ká tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Tří-
da V.B si na toto odpoledne připravila 
krátké představení – pohádku ČERT 
A KÁČA – určenou nejen pro rodiče 
a mladší sourozence páťáků. Děti si 
samy připravily kulisy, převleky si  ob-
staraly s pomocí rodičů. Představení 
bylo milé, vtipné a doufám, že se poba-
vilo i malé publikum.
Dále jsme společně připravili 4 „stán-
ky“, které obstarávaly 4 skupiny dětí – 
výrobky vytvořené v hodinách výtvarné 
výchovy a pracovních činností , rozlé-

vání studených nápojů, občerstvení a dílničky se skládankami z papíru-Origami- a oma-
lovánkami. Nejvíce se žáci zabavili přípravou občerstvení – jednohubek, kde s nadše-
ním tvořili a s ještě větším nadšením ochutnávali. 

Všem dětem děkuji za snahu, pomoc a celkově pěkné odpoledne!
Blanka Svachová, tř.učitelka V.B
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Volejbalový 
turnaj mixů
27. listopadu se uskutečnil  
již 15. Ročník volejbalového 
turnaje v mixech. Tento turnaj 
pořádá TJ ZŠ Chabry a mo-
hou se účastnit družstva  která 
hrají volejbal rekreačně. 

Letos obhájilo prvenství druž-
stvo TJ ZŠ Chabry   2. Truble-
makers  3. Trosky A  4. Tros-
ky B  5. Sešlost Již nyní se 
těšíme na 16. ročník  turnaje. 
Přijďte také.

Za TJ ZŠ Chabry Jarda Vokáč

Sportovní kvíz
Napište nám jména hokejistů, které jste poznali.

Správná odpověď na minulý kvíz:
Vzadu zleva: Vladimír Oulický, Vilém Kindl, Josef Štěpán, Václav Hon, Václav Klikorka, 
Tomáš Vaňous.
Vpředu zleva: ???, Luděk Mejzr, Milan Hroněk, Jaroslav Rodr a Karel Klečák.

   Sport

Slovo předsedy
Rok 2013 byl z pohledu chaberského 
fotbalu velice pozitivní. Začátek roku 
odstartoval tradiční ples a i tentokrát byl 
úspěšný. V roce 2013 nastupoval nej-
větší počet chaberských týmů v histo-
rii a to hlavně díky naší mládeži. Tímto 
bych chtěl poděkovat hlavně trenérům 
naší mládeže, kteří tráví bezpočet hodin 
s dětmi ve svém volném čase a jedinou 
odměnou jim je vidět pokrok a narůstající dovednosti na-
šich Chaberáků. Potěšilo nás i naše „A“ mužstvo, které sice 
trošku tápalo na jaře, potom se k nám vrátil trenér Peclinov-
ský a podzim byla jedna velká jízda našeho týmu s jedinou 
porážkou. Ztráta jednoho bodu na vedoucí Tempo není 
neřešitelná a proto  myslím, že můžeme vyhlížet nový rok 
2014 s velkými ambicemi a brát ho jako velkou výzvu pro 
všechny naše týmy i chaberský výbor, který se bude snažit, 
mimo jiné, vylepšit náš fotbalový areál.                            
Hodně štěstí v roce 2014 přeje Vladimír Šmicer

Mladší žáci 
V této mládežnické kategorii mají Chabry hned dvě žákovská mužstva A a B. Obě mužstva zakončila 
své působení v podzimní mistrovské části v horní polovině svých soutěží. Ještě více než výsledky 
však těší výkony a zájem dětí o fotbal. Kluci trénují 3x týdně a jejich výkony jdou nahoru. Někteří 
hráči již pravidelně nastupují za starší žáky a jsou platnými členy i tohoto týmu. Mladší žáky ani 
v zimě nečeká žádný „zimní spánek“. Jsme přihlášeni na zimní ligy v Ďáblicích a Meteoru a čeká nás 
několik halových turnajů, takže kluci se fotbalem budou bavit i v soutěžní přestávce.       Jan Škurek
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Objev na hřbitově
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám 
přiblížili nejstarší obrázek obecní ško-
ly na Bíleneckém náměstí, ještě než 
bylo přistavené první patro. Velkou 
roli při objevu této skici hrála náhoda.

A co nejstarší fotografi e chaber-
ského učitele?
Dostupné písemné záznamy 
o nejstarších chaberských učite-
lích a dějinách školy jsou velmi 
dobře zpracované. Školní kro-
niky a další archivní materiály 
nám poskytly poměrně podrobné 
informace o školních událostech.  
S vývojem fotografi e se pak ob-
jevují i snímky školní budovy 
z přelomu 19. a 20. století. Prv-
ní fotografi e obsahující obrázek 
dětí a jejich učitelů však vznikly 
až koncem 20-tých let 20. století.
Dějiny tvoří lidé, a ti nás zajímají 
především. Z písemných zázna-
mů si můžeme udělat obrázek o chodu školy a dějinách obce. Pokud jde 
o jednotlivé učitele, máme z kronikových písemných zápisů zachovány je-
jich podpisy nebo jejich rukopis. Ze stylu záznamů si pak můžeme udělat 
představu o jejich osobnosti, jejich vzhled však neznáme.
Pátrání po dávné historii nemusí naše kroky zavést vždy jen do archivů. 
Odpovědi na naše otázky nás zavedou někdy i na hřbitov… a někdy pomů-
že velká náhoda. Tak tomu bylo i při pátrání po podobizně Karla Sojky.  
Petra Svárovská, učitelka z místní školy, o letošních letních prázdninách 
trávila svůj volný čas zpracováváním historie staré chaberské školy a jejích 
kantorů a studiem školních kronik. Zjistili jsme, že jednou z nejvýznamněj-
ších osobností v oblasti chaberského školství, byl řídící učitel Karel Sojka, 
který přišel do Chaber v lednu 1871 ve věku 27 let a strávil zde několik 
desítek let, až do roku 1905. 

Škola pod jeho vedením vzkvé-
tala a Karel Sojka vlastně po 
celou svou dlouhou učitelskou 
kariéru řešil mimo jiné i problé-
my s rostoucím počtem dětí. 
Nejdřív se mu podařilo prosadit 
rozšíření chaberské školy z jed-
notřídní na dvojtřídní (1881) a o 
několik let později kvůli stále 
rostoucímu počtu dětí se zasa-
dil o přístavbu původní školní 
budovy, kdy bylo v roce 1886 
přistavěno druhé patro (v této 
podobě se budova staré školy 
zachovala vlastně až do dneš-
ních dnů).
Dochované archivní materiály 
vypovídají hodně také o pova-
ze Karla Sojky. Byl to pečlivý 
úředník, který svědomitě zapi-
soval všechny úřední vyhlášky 
a nařízení včetně jejich datace 
a úředních čísel a dbal na jejich 
striktní plnění, což až puntičkář-
sky vyžadoval i po svých podřízených. Po odchodu na odpočinek odešel 
z Chaber za svou dcerou do Kobylis, kde v roce 1911 zemřel. 
V kronikách se nám zhmotnil celý život tohoto chaberského patriota, jen 
jeho tvář jsme neznali. Zvědavost Petru S. zavedla až na kobyliský hřbi-
tov, kdyby snad náhodou…. K velkému překvapení objevila v Kobylisích 
mramorový náhrobek s rodinou Sojků. Podobizna v oválném rámečku 
s knírem, který se nosil za dob Rakouska-Uherska, náležel našemu Karlu 
Sojkovi……..
O dalších kantorech a mnoho dalšího (nejen) z chaberské školy se dozvíte 
a uvidíte na výstavě „Škola základ života, aneb cesta do dějin chaberského 
školství“.

Petra Svárovská, Základní škola Praha Dolní Chabry, www.zschabry.cz
Jana Snížková, OSOP v Dolních Chabrech, www.osop-chabry.cz

Škola, sdružení
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Chaberská zima jako od Lady
Věděli jste, že Josef Lada měl od dětství jedno oko skleněné? A víte, co je polaz? Nejen tohle 
jste se mohli dozvědět na setkání Chaberská zima jako od Lady v  Kostele Stětí sv. Jana Křti-
tele a Knorově barokním statku v Dolních Chabrech.

Nejedno oko nezůstalo suché, při 
vystoupení žáků místní základní 
školy od prvňáčků až po sed-
máky, skupiny Ratolesti a sou-
boru  Camera Chabra Missa 
brevis ve vánočně nachystaném 
kostele, kde nechyběl ani bet-
lém se stromečkem. Budiž všem 
účinkujícím ke cti, že vystoupili 
bez nároku na honorář a přispě-
li k úžasné vánoční atmosféře, 
a to „pouze“ za perníček s láskou 
zdobený a v celofánovém sáčku.
V Knorově barokním statku jste 
se mohli posilnit v šenku, zakou-
pit drobnou vánoční radůstku 
u pár trhovců, kteří to navzdory 

větrnému počasí předchozích dní nevzdali a přišli. Dále jste se mohli pokochat a inspirovat krásně 
nazdobenou sednicí jako vystřiženou ze starých časů. Děti od nejmenších až po pubescenty si rády 
obešly kolečko dílniček malování perníčků, zdobení sádrových ozdob a zdobení zvonečků z kera-
mických květináčů – a že někteří šli i vícekrát! Dokonce bude archivováno i pár neofi ciálních foto-
grafi í tatínků a dědečků, kteří se tak nějak zapomněli a byli potají vyfoceni při soustředném zdobení. 
Za adventní atmosféru patří velký dík členům OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, kteří 
věnovali spoustu ze svého drahocenného adventního času přípravám a zajištění průběhu akce, ZŠ 
Spořická, družině této ZŠ, k jejichž dílničkám šly všechny děti bez vyzvání jen, co zahlédly známé 
tváře paní Mazurové a Netolické, pěveckému boru Camera Chabra Missa brevis, cukrárně Na Pěši-
ně, Potravinám V+R a v neposlední řadě rodině Němcovým nejen za laskavé zapůjčení statku a za 
poskytnutí občerstvení. A pánu Bohu za to, že nám i ladovsky nasněžil. 
A kdo nebyli, o tohle všechno přišli. Do nového roku jen vše dobré a budeme se na vás těšit při příští 
akci.
Více fotek na: www.osop-chabry.cz, www.zschabry.cz

Za OSOP v Dolních Chabrech Kateřina Šilhová Šafránková
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