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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Rozpočet
Úvodní měsíce roku jsou vždy spo-
jeny s nelehkou záležitostí, a tou je 
sestavení rozpočtu. Z limitovaného 
množství peněz je nutné vytvořit zá-
zrak, tedy přidělit do všech potřeb-
ných oblastí příslušné fi nance. Složitý 
úkol. 
Naše priority jsou jasné: školství, bez-
pečnost a komunikace.
Hlavními investičními kapitolami tedy 
zůstávají, projekt na dostavbu základ-

ní školy a dokončení rekonstrukce topení, úpravy dopravního režimu 
především na Spořické a nutné rozsáhlejší opravy komunikací, napří-
klad v Ploskovické ulici.
Rozpočet na tento rok byl 19. března 2014 Zastupitelstvem MČ schvá-
len.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 3. března 2014
Rada projednala

   návrh rozpočtu na rok 2014 a schválila jej jako nevyrovnaný. Uložila 
starostovi předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.

   žádost hl. m. Prahy o spolupráci v oblasti kontaktních center pro závis-
lé osoby, nízkoprahových denních center a zimních nocleháren. Konstato-
vala, že MČ nedisponuje žádnými vhodnými objekty pro požadované účely.
Rada souhlasila

   s přidělením uvolněných prostor v přístavbě ZŠ k užívání pro potřeby 
školní družiny. Současně odsouhlasila navýšení kapacity tohoto školské-
ho zařízení ze současných 90 žáků na 150 žáků s účinností od 1.9.2014. 
Uložila starostovi požádat příslušný odbor MHMP o zápis změny (navýšení 
kapacity) v rejstříku škol a školských zařízení.

   s návrhem kritérií pro zápis dětí do mateřských škol ve školním roce 
2014/2015.

   s poskytnutím fi nančního daru starostovi za nezištnou a nestandardní 
pomoc při odstraňování následků havárie v objektu ZŠ v měsících listopad-
prosinec 2013.

   s připojením lokality „ Nad Ďáblickým hájem“ na dešťovou kanalizaci, 
která je ve vlastnictví MČ.

   s vypsáním záměru na prodej pozemku parc. č. 638/4 v Bolebořské 
ulici a pověřila starostu k projednání na zasedání zastupitelstva.
Rada vzala na vědomí 

   informaci ředitelky MŠ Bílenecké náměstí a ZŠ Spořická o výši hmot-
ných darů za 3. a 4. čtvrtletí roku 2013.

   zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací za rok 
2012 a 2013.

   vyúčtování darů poskytnutých MČ na rok 2013 na činnost subjektům, 
působícím na území MČ. Požadované vyúčtování v termínu předložily 
OSOP, TJ SOKOL a TJ ZŠ.
Rada revokovala

   usnesení č. 725/14 RMČ z důvodu úpravy platebních podmínek za 
pronájem sklepních prostor. Měsíční pronájem ve výši 1.000,– Kč bude rea-
lizován nejpozději k poslednímu dni předcházejícího měsíce.

   usnesení č. 694/13 RMČ, týkající se prodloužení nájemní smlouvy se 
společností Jiří Toman. Stanovila prodloužení na dobu určitou od 1.1.2014 
do 31.12.2015. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Zastupitelstvo projednalo
   stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2014-2018. Počet čle-

nů ZMČ zůstává neměnný, i nadále je stanoven na 15 členů ZMČ.
Zastupitelstvo souhlasilo

   se znovu zvolením navržených kandidátů do funkce přísedících soudu 
na volební období 2014-2018. Do funkce potvrdilo tyto občany: paní Mila-
du Urbanovou, Mgr. Martinu Tomšů, Ing. Alenu Olivovou a pana Jaromíra 
Dubna.

   s uznáním práva na vydržení 3 m2 pozemku parc. č. 1418/2, k.ú. Dolní 
Chabry. Majitelé pozemku parc. č. 309 o něj požádali z důvodu, že na něm 
z části stojí jejich dům.

   se změnou územního plánu části pozemku parc. č. 548/1, k.ú. Dolní 
Chabry, který je veden jako parková a hřbitovní zeleň na čistě obytnou pro 
stavbu RD.

   s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s fi rmou Valbek 
na zpracování dokumentace přístavby ZŠ. Obsahem dodatku jsou změny 
v této smlouvě týkající se termínu plnění a úpravy parkovacích míst, která 
budou z ulice V Kratinách přemístěna do vnitřního areálu ZŠ.
Zastupitelstvo schválilo

   pro rok 2014 s účinností od 1.1.2014 měsíční odměny za výkon funkce 
pro neuvolněné členy ZMČ dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
Ostatní členové výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ, budou odměněni 
dle odvedené práce na návrh předsedů výborů a komisí na konci volebního 
období.

   rozpočet na rok 2014. Rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

   zprávu fi nančního výboru o provedených kontrolách příspěvkových or-
ganizací za rok 2012 a 2013, při kterých nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

   zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darova-
cích smluv týkající se darů poskytnutých MČ.

   zprávu o postupu prací na projektové dokumentaci přístavby ZŠ a sou-
hlasilo s navrženým postupem při jejím zpracování.

Jak získat granty EU?
Tuto otázku položila v minulém Zpravodaji 
sobě i nám paní Snížková. Konstatuje, že žádat 
o dotaci z Evropských fondů není jednoduché, 
ale na příkladu ostatních městských částí do-
kládá, že to lze úspěšně zvládnout. S tím se dá 
určitě souhlasit. Dále uvádí, že se stačí zamys-

let, a oblasti na použití evropských peněz se lehce najdou. I to je 
fakt, i když tady už je malý problém. Vytipovaná oblast musí sou-
hlasit se zadáním grantu. Dalším krokem k získání dotace je zpra-
cování žádosti. Využití služeb specializované agentury a projekční 
kanceláře je v této problematice samozřejmostí.

Paní Snížková navrhuje jako vhodné oblasti například přístavbu ZŠ, 
nebo fotbalového hřiště. I zde se mohu ztotožnit. Školství a aktivity mlá-
deže jsou trvalými prioritami naší městské části. 
Na fi nancování probíhajícího zpracování projektu dostavby základní ško-
ly je používána účelová dotace magistrátu hl. města Prahy (2 miliony 
Kč). Takto fi nancované aktivity mají pro obec jeden základní aspekt. Ne-
jsou podmiňovány spoluúčastí investora. A právě fi nanční spoluúčast je 
mnoha případech nepřekročitelnou překážkou.
V současné době probíhá rekonstrukce topení v základní škole. Celko-
vý náklad přes 5 milionů Kč je realizován z účelové dotace magistrátu 
hl. města Prahy. S běžně požadovanou spoluúčastí kolem 20% bychom 
měli vážné problémy. Na místě je tedy velký dík magistrátu.
Fotbalové hřiště není majetkem MČ, ale i zde mohu konstatovat, že ve-
dení oddílu nespoléhá jen na podporu ÚMČ, ale trvale se snaží o získání 
dotačních fi nancí. V loňském roce realizoval klub instalaci závlahové-
ho systému hřiště. Náklady dosahovaly téměř 600.000,- Kč. I v tomto 
případě se podařilo klubu získat dotaci magistrátu hl. města. Příspěvek 
magistrátu snížil podíl SK Chabry na stavbu a umožnil tím její realizaci.
Reálným příkladem se vrátím do oblasti MČ a dotací EU. V minulých mě-
sících jsme intenzivně jednali o možnosti využití dotace v rámci 13. výzvy 
OPPK v oblasti rekultivace a ochrany území. Akce v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Vypsané téma lze v našem případě aplikovat 
na pozemek bývalé třešňovky za hřbitovem.
Práce na obnově území zahájili už před třemi roky členové komise život-
ního prostředí. Dotace by práce zásadním způsobem urychlila a také by 
poskytla mnohem širší možnosti při výběru odpočinkových a cvičebních 
prvků. Velmi lákavá možnost.
Oslovil jsem proto specializovanou agenturu a ta doporučila projektan-
ta. Žádost o dataci musí být přesně zpracována a obsahovat příslušný 
projekt.
Odhad nákladů na dokončení revitalizace třešňovky za hřbitovem byl 2 
miliony korun. Celkové náklady MČ, tedy poplatek za zpracování žádos-
ti, vypracování projektu a povinná spoluúčast obce na plánované inves-
tici byly přibližně 400.000,- Kč. Vzhledem k možnosti získat práce za 
přibližně jeden a půl milionu velmi příznivá nabídka.
Po vyhodnocení priorit investičních akcí v obci, zhodnocení reálných 
možností rozpočtu uvolnit potřebnou částku a aktivitám komise životního 
prostředí, s výhledem na možnost postupné realizace projektu s výrazně 
nižšími náklady, jsme ale nakonec od žádosti o dotaci upustili.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ 
dne 19. března 2014
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9. dubna     Přírodní rezervace Prokopské údolí
                    sraz 12:15 Kobylisy konečná bus 162

 

         23. dubna   Průhonický park
                      sraz 12:15 Kobylisy konečná bus 162

            Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena.

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

16. dubna   15:30 - 17:30 h   kavárnička Chaberský dvůr 
     

30. dubna   15:30 - 17:30 h   kavárnička Chaberský dvůr
   

2. dubna    15:30 - 17:30 h   kavárnička Chaberský dvůr

Zprávy z úřadu

Jubilea, kondolence

Blahopřání
16.4.2014 se v plné fyzické a duševní kondici 
dožívá krásných 90 let paní Anna Štemberová.
Babičko děkujeme, že jsi tu s námi a pro nás !!!

Dcery Anna a Šárka s rodinami

Hromadné očkování psů 
a koček proti vzteklině

proběhne dne 5. května 2014 od 19. hodin v areálu CHABER-
SKÉHO DVORA, Hrušovanské nám. 253/5 v prostoru před čajov-
nou. Očkovací průkaz sebou !!!

Gabriela Chamrová, referent DDP

Místní poplatek ze psů za rok 2014 
UPOZORNĚNÍ pro občany Dolních Chaber, kteří dosud nezaplatili 
místní poplatek ze psů splatný do 31. 3. 2014. 

Vyměření nedoplatku platebním výměrem může být ze zákona navýšeno až na 
trojnásobek!!!

Gabriela Chamrová, referent DDP

Jak strážník honil uličníka
O masopustu vypuklo v Chabrech nevázané veselí. Nejvíc řádil 
jeden nohatý a pihatý uličník s prakem. Nakukoval lidem přes plo-
ty a z očí mu koukala čertovina. Vždycky se ale nablízku jakoby 
náhodou objevil strážník a největší lumpárny mu vždycky včas 
zatrhl. Nakonec spolu pohřbili basu a společně si zaplakali. Ale 
nepředbíhejme. Začalo to jako obvykle na školním hřišti. Pěkně 
rostlá nevěsta s půvabným strnišťátkem na bradě a drobný že-
nich s jemnými rysy a namalovaným knírkem byli doprovázeni 
družičkami a čerty. Družičky měly zaručit páru štěstí a čerti? Že 
by peklo? Dokonalou trojici představovala věrná kopie strašidelné 
rodiny Adamsových, moc to slušelo čtyřem kocourům v botách. 
Mohli jste potkat střapáče, klauny, medvěda, arabskou princeznu, 
čarodějky, piráty či mušketýry. Nejpočetnější skupinovou maskou 
byl tým úspěšných českých olympioniků z dolní školky. Masky 
v čele s principálem ovládly na několik hodin Dolní Chabry, pan 
starosta to stvrdil předáním práva masopustu. Spoustě nemasko-
vaných návštěvníků nabízela krásná včelka a další dobrovolníci 
škrabošky, vyrobené dětmi ve školní družině. Některým souse-
dům s maskou pomohla maskérka, většině nemaskovaných zčer-
venaly tváře, čela či nosy, když je do nich štípla husa. V průvodu 
vyhrávala zvučná dechovka, program ohlašoval trubač fanfárami. 

Kdo chtěl, za-
tancoval si při 
zastaveních na Bíleneckém náměstí či u Sokolov-
ny, masky vzaly do tance i samotného pana sta-
rostu. Na dvoře restaurace U Karla, vyzdobeném 
fábory, koláči a jitrnicemi, kam průvod již tradičně 
doputoval, na děti čekaly hry a soutěže, projížďky 
na velbloudech, skákací hrad a pirátské vystou-
pení. Po něm přišli opět na řadu klauni a muzika 
hrála do tance. Nejvíc si tance užili svatebčané, 
nevěsta dováděla nejen s ženichem, ale i s dru-
žičkami. Z pihatého uličníka se vyklubala uličnice 
a jak ti dva nohatí tančili, byla radost pohledět. 
Dokonce pomáhali panu kapelníkovi s dirigová-
ním a muzikanty ani jednou nepopletli. Když se 
přiblížil konec masopustu, pronesl pan starosta 

nad basou vážnou řeč. Vyčetl jí vše, co v uplynulém roce zavinila, ale protože je uznalý, vychválil jí 
i za všechnu pomoc. Víte, že to kvůli base málem zrušili autobusovou linku a té samé base vděčí ško-
la za krásné nové kotle, které se nemohou dočkat, až budou moci zatopit i nové přístavbě?                 
Na další masopust s vámi se těší za SKK Hanka Řepková

Ráda bych moc poděkovala za organizaci masopustu členům kulturní a sociální komise, spolku 
přátel chaberské školy – především panu Bolenovi, Sokolům, škole, školské komisi – principálovi 
panu zástupci ZŠ Cutychovi, školní družině. Dále za sponzorské dary paní Jaroslavě Vomáčkové/
Potraviny V+R, panu Hlouškovi/Hostinci u Míšků, panu Tomáši Samkovi/Restauraci U Karla, paní 
Radce Mlynárové/Mortimer English Clubu Kobylisy, panu Josefu Bezkočkovi a paní Janě Samkové/
Cukrárničce Na Pěšině, na jejichž dortech si letos pochutnala dolní školka za skupinovou masku 
olympioniků a rodina Bohumila a Blanky Petrákových s dcerami Klárkou a Lenkou za nevěstu&že-
nicha s družičkami a s čerty (sousedé Alexandr a Saša Jurmanovi). Všem patří obrovské díky, bez 
jejich pomoci by masopust vůbec nebyl:-).   Za SKK Dana Červenková

Rozloučení

Dne 28. února jsme se rozloučili 
s paní Zdeňkou Štěpánovou, která nás 
náhle navždy opustila 14. února 2014.

Co vděkem za lásku Tvou Ti můžem dát – hrst 
krásných květů naposled, a pak jen vzpomí-
nat.
Všichni z kavárničky a z klubu „Pohoda“ 

J. Eichlerová

Jaromír  Schütz – 
in memoriam

V březnu zemřel jeden z na-
šich nejstarších občanů, pan 
Jaromír Schütz. I ve svých 
téměř devadesáti letech udi-
voval svou duševní i fyzickou 
vitalitou. Jako doyen divadel-
ních ochotníků DIVOCH, se 
do posledních dnů podílel na 
kulturním dění v Dolních Cha-
brech.
Za MČ Praha – Dolní Chabry 

starosta Miroslav Malina

Zprávy z komisí

„Přijďte pobejt”

duben 2014
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DUBEN 2014

Velikonoční výstava 10.4. – 3.5. 2014 
výstava prací na téma Velikonoce v podání MŠ Chaberáček
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

1.4. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum 

4.4.–5.4. pá 18 h–so 9 h 2. knihovnická noc = Noc s Andersenem
přenocování v knihovně s programem na podporu dětského čtenář-
ství v Místní veřejné knihovně v Praze - Dolních Chabrech
Vstupné 50 Kč Knihovna

8.4. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

10.4. čt 19 h Amelancha koncert
„Písničky s nádechem tajemna k zamyšlení i jen tak k poslouchání“
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

12.4. so 15 h Tučňákův výlet
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Velký sál Úřad

15.4. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

15.4. út 16 – 17:30 h Velikonoční dílna 
výroba velikonočních vajíček technikou vrtání pod vedením lektorky
Miluše Knížkové
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

22.4. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

29.4. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

Připravujeme
10.5. so 15 h Loutky, které nikde nechtějí
Divadelní pohádka pro děti

29.5. čt 19:30 h Premiéra představení divadla DIVOCH

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

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných v prosto-
rách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

Amelancha koncert
Ve čtvrtek 10.4.2014 od 19 hodin přivítá-
me netradiční písničkářku s altovým hlasem 
a magickou tvorbou, Amelanchu. 
Amelancha skládá texty, hudbu, doprovází se 
na kytaru. Svou produkcí se pohybuje na po-
mezí šansonu a folku. 
V programu s názvem „Písničky s nádechem 
tajemna k zamyšlení i jen tak k poslouchání“ 
jako její doprovod vystoupí multiinstrumenta-
lista Petr Suchomel, který také provádí aranže 
písní.



Festivalové střípky 
2. ročníku Březnového festivalu 
ochotnických divadel Dolní Chabry
Vážení přátelé, protože v době uzávěrky dubnového zpravoda-
je byl náš festival teprve v polovině, přinášíme vám festivalo-
vé střípky toho, co jsme v rámci festivalu zatím prožili. 

Úvodní večer festivalu 7.3.2014 byl pro nás všechny slavnostní. 
Příjemně a neformálně se své role moderátorů ujali Lucie Borhyo-
vá a Rey Koranteng. A stejně příjemně a neformálně pozdravili di-
váky hosté festivalu, paní Regina Rázlová a pan Radim Fiala, kteří 
svojí účastí podporují ochotnické klání na našem jevišti.
První soubor, který vystoupil v zahajovacím večeru, byl Komorní 
svět s hrou I motýli jsou volní, přesvědčivé výkony herců, ob-
zvláště pak hlavního mužského protagonisty, vtáhly diváky do děje 
natolik, že se v hledišti mísil smích a slzy. Diváci si odnesli ojedi-
nělý zážitek.
Druhý soubor u.s. Marvin, který vystoupil v pondělí 10.3. s hrou 
Zabiju tě sekerou, současného autora, nenechal jediného divá-
ka klidného. Hra podaná velmi realisticky až drsně, nemálo diváků 
přímo šokovala. Herecké výkony byly vynikající. A co říci k tématu 
a pojetí hry, které bylo při odchodu diváků ze sálu tak diskutované? Je to realita, stačí otevřít televizi. Tleskáme souboru za odvahu.
Třetí soubor Sumus uzavřel první polovinu festivalu zaměřenou na drama hrou Oskar a růžová paní. Velmi citlivě a s lehkostí tento soubor zpracoval 
příběh umírajícího desetiletého chlapce. Duchovní poselství, které sebou tato hra nesla, donutilo diváky zamyslet se nad smyslem našeho života. 
Téma hry a skvělé herecké výkony ocenili diváci neutuchajícím potleskem. 
Druhá polovina festivalu pobavila diváky komediálním žánrem. Na zhodnocení a ohlédnutí za celým festivalem se můžete těšit v květnovém čísle.
Krásné dny přeje za všechny, kteří se na festivalu podílejí,        Aja Borhyová

Pohádka
Tučňákův 
výlet
Roztomilá pohádka 
o tučňácích a o tom, 
co se malý tučňák 
Tučík naučí, když se 
na utržené kře dosta-
ne do teplých krajin 
a koho všeho tam 
potká… 

12.4.2014 so 15 h 

   Chaberský dvůr   

Přehled pohádek pro děti v roce 2014
Pravidelně v sobotu v 15 h

25.1. Veselá zimní pohádka lednová – ledová, Divadlo Paleček Nymburk
15.2. Zvědavé slůně, Divadlo Kováček Praha
29.3. Cesta kolem světa, Divadlo Formela Praha
12.4. Tučňákův výlet, Divadlo Krab Praha
10.5. Loutky, které nikde nechtějí, Divadlo Žebřík Zdice
7.6. “Mňau!” Muzikálová pohádka pro děti, Divadlo Máj Praha
20.9. Otázky netopýra Ušíka aneb Jak to chodí u netopýrů, Divadlo Krab 
4.10. Krysáci, Divadlo Špílberg Brno
8.11. Lízinka, Divadlo Kováček Praha
13.12. Vánoční pohádka o kapru Karlovi, Divadlo Cylindr Černošice
Změna programu vyhrazena.               Pracovníci KCHD
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V. A a V. B – Noc s hvězdami
13. 3. 2014 jsme se 
sešli netradičně před 
školou až v 18 hodin a  
vydali se do hvězdár-
ny v Ďáblicích. Odtud 
jsme pozorovali Jupi-
ter, Měsíc, shlédli i na-
učný fi lm o vesmíru.
Cestou zpět jsme pro-
šli za tmy s baterka-
mi Ďáblickým hájem 
a vrátili se do školy. 
Tady nás čekala další 
část akce, přespání ve 
třídě. Každý si našel 
místo na spacák a ka-
rimatku a už nezbýva-
lo, než čekat na ob-
jednané pizzy. Dvacet 
čtyři pizz jsme slupli 
jako nic.
Pak už každou třídu 
čekal další program 
– noční bojovka, laser show, promítání fi lmu Stvoření světa na-
mluveného Janem Werichem, zpívání, hraní her. Dlouho se nám 
nedařilo usnout, proto ranní vstávání i učení bylo náročné pro 
všechny. Vše jsme ale s nadšením zvládli.

Masopust ve školní družině
I letos proběhla ve školní družině soutěž ,,O nejlepší masopustní škrabošku„. 
Vyhodnocení proběhlo z 60 zúčastněných – všechny se povedly! 

Polévky se pro chudé děti vařily každoročně ještě i v době druhé světové války, jak 
dosvědčuje fotografi e z roku 1940. Polévku vařili v hostinci U Míšků a dětem ji nalévá 
hostinská paní Míšková, známá jako jedna z dobrodinek a obětavá pomocnice chu-
dých dětí.                                                 foto p. Henzelínová

Školy, sdružení

Velikonoční koncert v kostele
Pěvecký sbor Camera 
Chabra a Kulturní a soci-
ální komise pro Vás při-
pravili na pondělí, 21.4. 
v 15 hodin, Velikonoční 
koncert. Pod vedením diri-
genta, Profesora Lubomí-
ra Mátla, zazpívá pěvecký 
sbor Camera Chabra a Só-
listka Markéta Mátlová.

Koncem dubna bude pěvecký sbor zastupovat Českou republiku 
na mezinárodním festivalu v Budapešti, koncem srpna pak v Že-
nevě a v listopadu se představí na festivalu na Slovensku.
Pro chaberské diváky vystoupí Camera Chabra na akcích, připra-
vovaných Kulturní a sociální komisí, např. v červnu na Svatoján-
ských slavnostech a v prosinci na tradiční večerní vánoční mši 
24.12. a na odpolední Svatoštěpánské, 26.2.2014.

Jak se dříve podporovaly 
chudé děti
Pomoc chudým dětem

Lidé žijící v Dolních Chabrech a jejich okolí byli vždy závislí na možnostech 
zdrojů svých příjmů. Složení půdy, absence průmyslových podniků a poloha 
Chaber vůči „hlavní“ Praze pak způsobily, že se obyvatelé živili hlavně prací 
na polích. Průmyslové podniky tu nebyly vůbec, (jen cihelna pana Malínské-
ho), řemeslníků bylo málo a možnost obživy poskytovala pouze práce na po-
lích. Proto tu ve složení zaměstnání převažovali především zemědělští dělníci, 
kteří pracovali na těch několika málo existujících lépe situovaných statcích 
v Chabrech, Draháni, Veltěži a na velkostatku Brnky.

Postupem času došlo na přelomu 19. a 20. století k rozvoji průmyslové výroby, ta 
se však nerozvíjela v Chabrech samotných, ale v okolních pražských čtvrtích, pře-
devším v Karlíně, Vysočanech a Libni. Průmyslové čtvrti potřebovaly mnoho nových 
zaměstnanců, pro které však neměly prostory k bydlení. A tak se dělnictvo zabydlo-
valo v okolních oblastech. Jednou z nich byly Chabry. 
To pro obec znamenalo příliv dalších nemajetných občanů. A tento fakt přinesl i vyš-
ší počet chudých dětí navštěvujících chaberskou obecnou školu. Mnohé z nich ne-
měly ani dostatečné oblečení a boty, natožpak aby si mohly koupit učebnice, sešity 
nebo jiné školní pomůcky. 
Chaberští občané však byli solidární. Každý rok se v zápisech školní kroniky obje-
vuje seznam dobrodinců, kteří přispěli na knihy pro chudé děti. Při různých příleži-
tostech se v průběhu roku také pořádaly dobročinné sbírky, z jejichž výnosu se pak 
zakoupily potřebné pomůcky a vybavení. Nechyběly ani dary ve formě oblečení, 
ovoce a dalších plodin na vánoční nadílku. Později se pomoc chudým dětem rozší-
řila i o příspěvky na školní výlety.

Největším počinem v této oblasti však bezesporu bylo vyváření polévek, díky kterým 
chudé děti v průběhu školního roku nehladověly. Škola již od počátku 20. stole-
tí vyvíjela velké úsilí k docílení „polévkového ústavu pro chudou mládež školní“. 
Poprvé se však polévka pro děti nezaměstnaných rodičů vařila až po vypuknutí 
hospodářské krize v zimě 1930-31, třikrát týdně po dobu tří měsíců. V dalších letech 
se zimní vyváření polévek pro chudé děti pravidelně opakovalo a děti dostávaly po-
lévku někdy i pětkrát týdně. Náklady byly hrazeny z darů a sbírek občanů, příspěvků 
Zemské péče o mládež a dalších úřadů, největší fi nanční tíži však nesla obec ze 
svého rozpočtu.          Petra S. a Jana S.
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Sportovní kvíz
Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali.

Správná odpověď na minulý kvíz:
Zleva vzadu – Jaroslav Kolář, Miloslav Hofman, Jan Gonda, Jiří Fišmistr, Zdeněk Vích, Miroslav 
Malina, František Segmiler, Josef Míšek
Zleva dole – Jaroslav Roder, Miroslav Žák, Václav Došek, Jiří Kočerhán, Jaroslav Rodr, Milan 
Čermák, Pavel Segmiler
(autor kvízových otázek Miroslav Malina)

Pozvánka na 18. ročník Velké ceny Gustava Peši

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
zve všechny příznivce běhu na 18. ročník Velké ceny Gustava Peši, který se koná 
v sobotu 12. dubna 2014 v Drahaňském údolí.  Závodit se bude na tratích od 100 m 
pro nejmenší děti až po 4,5 km pro dospělé.
Program 18. ročníku Velké ceny Gustava Peši

Dopoledne: závody dětí
Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m
l. – 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m
5. – 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m
Přihlášky: v 9:30 v místě startu, 
na konečné autobusu 162 – Dolní 
Chabry
Start: v 10:00 hod.

Odpoledne: závody dospělých
Dospělí muži a ženy všech kategorií: 
4 500 m

Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17

Přihlášky: v Sokolovně do 13:30 hod.

Start: ve 14:00 hod.
na konečné autobusu 162 – Dolní 
Chabry

Startovné 30 Kč
Po skončení závodu zveme všechny účastníky do naší Sokolovny na tradiční 
přátelské setkání s občerstvením spojené s předáním cen.
Více informací na www.sokoldolnichabry.czDružstvo žáků – rok 1970

Vedoucí – Miloslav Hofman, Karel Deutschman, František Deutschman, Petr Pleva, Václav Hon, Vla-
dimír Trefi l
Zleva dole – Richard Malina, Miloslav Hofman, Jiří Fišmistr, Jaroslav Eichler, Jaroslav Rodr, Vladimír 
Oulický

   Sport

Fotografi e ze zimní přípravy
Mladší žáci:

http://fotofotbal.rajce.idnes.cz/PU_Dablice_10_1_15.3.2014

Předpřípravka:

http://pabede.rajce.idnes.cz/Turnaj_Bechovice_9.3.2014/
http://pabede.rajce.idnes.cz/Turnajek_Vysocany_9.3.2014/

SPORT
FOTBAL – DUBEN 2014
Sobota, 5. duben
14:30 Starší žáci: Satalice – Chabry
16:30 Muži A: Chabry – PSK Union

Neděle, 6. duben
09:30 Mladší žáci A: Dolní Počernice – Chabry
11:00 Mladší žáci B: Chabry B – Řeporyje
16:30 Muži B: Chabry B – Kbely B

Sobota, 12. duben
09:30 Mladší žáci A: Chabry – PSK Union 
11:00 Mladší žáci B: Chabry B – Kačerov B
11:00 Muži B: King – Chabry B
14:00 Muži A: Loko. Vltavín B – Chabry

Neděle, 13. duben
16:30 Starší žáci: Chabry – Řepy

Středa, 16. duben
16:00 Starší přípravka: Chabry – Sparta dívky

Sobota, 19. duben
08:30 Mladší žáci B: ČAFC B – Chabry B
09:30 Mladší přípravka: Dubeč – Chabry
17:00 Muži A: Chabry – Hostivař

Neděle, 20. duben
17:00 Muži B: Chabry B – Běchovice

Sobota, 26. duben
09:30 Mladší žáci A: Chabry – Braník B
10:30 Muži A: Praga – Chabry
11:00 Mladší žáci B: Chabry B – Bílá Hora
13:00 Starší žáci: Aritma B – Chabry
14:45 Starší přípravka: Řepy – Chabry
17:00 Muži B: Klánovice – Chabry B

Neděle, 27. duben
17:00 Mladší přípravka: Chabry – Praga

Středa, 30. duben
17:00 Starší žáci: Chabry – Stodůlky

Další informace na:
www.skchabry.cz
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Inzerce, sdružení

inzerce

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.
dchabry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady 
se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají 
výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. 
Příští uzávěrka: 15. 4. 2014 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.00 h)  celý den (7.30 – 17.00 h)

 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x  3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

Školné v Kč  na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 995 5 495 5 995 
(kalendářní měsíc)

Děti rozděleny do až 3 tříd (dle znalostí a věku).

Pestré odpolední aktivity (koníčci, sportovně-pohybový, hudební a výtvarný kroužek).

Rodinné a přátelské prostředí s příjemnou atmosférou a jedinečným individuálním přístupem.

Ceník školka Bašť (all inclusive)Cenový program Max 

Týdenní intenzita 
docházky

Jsme s Vámi již 6. rokem!

Infolinka 776 22 22 88
NOVĚ: Pobočky Praha 1, 9 a Velké Přílepy

Otevřeno denně od 15 do 23 hodin

• točené pivo • kvalitní káva • domácí moučníky 
• denní nabídka polévek • teplých i studených jídel 
• široký sortiment nápojů

Trampolína pro děti i rodiče a ...mnoho dalšího!
Domácí zvířata vítána.

CAMP BAR 
– posezení v zahradě
vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě

www.campbar.webnode.cz

Dny otevřených dveří v kostele a zvonici
Velký zájem o chaberský kostelík nás opět přiměl k pravi-
delnému otevírání této nejstarší kulturní památky v naší 
obci. Od dubna do listopadu, vždy první sobotu v měsíci 
se brány otevřou odpoledne od 13. do 17. hodin.

Kostel se pro veřejnost otevře i při celostátní akci „Noc kostelů“, která proběh-
ne 23. května ve večerním čase od 18 hodin.

Obdivovat zde můžete románskou stavbu se vzácnými malbami a také zvoni-
ci s původními zvony po nedávných opravách. Navíc v letošním roce budou 
pro vás připraveny ukázky replik keramických dlaždic ze středověkých dílen. 
Porovnávat můžete zdobné podlahy bývalé rotundy v Chabrech, s dlažbou 
z Vyšehradu, kláštera v Milevsku, a bývalého kláštera Ostrova u Davle. Určitě 
budete překvapeni, po čem ve středověku věřící chodili.

Více na 
www.osop-chabry.cz
Jana Snížková

Gryf – bájný tvor se lvím 
tělem a ptačí hlavou, 
symbol síly a bystrosti. 
Dlaždice vyšehradského 
typu, námět pochází 
s antického světa. 
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