
JÁNSKÉ SLAVNOSTI

26. červn a 2014
od í6 do 21 hodi,n

v chaberském dv-bře

POP ZÁŠTITOU STAROSTY UČ
26. června 20L4, L6 - 21 hodin
,

V AREALU RESTAURACE KAREL
Hrušovanské náměstí
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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ
Statut hl. m Prahy

V současné době probíhá proces ke změně Statu-
tu hl. města Prahy. Pro obyvatele nenápadný, ale 
svým významem zásadní akt. Statut hlavního města 
je základní právní normou, která určuje pravidla pro 
chod Prahy jako města i všech jeho částí.
U dokumentu této důležitosti překvapuje překotná 
rychlost projednávání a především úporná snaha 
předložit návrh nového znění ještě červnovému za-
sedání Zastupitelstva MHMP.
Nový návrh výrazným způsobem mění některé dů-
ležité oblasti ( např. majetkovou ) a může podstatně 
omezit pravomoci jednotlivých samospráv. Městské 

části se v celém spektru od č. 1 až po č. 57 vyslovily kriticky k mnoha aspektům ná-
vrhu.

Vůbec zásadním nedostatkem je forma projednávání, která je 
v rozporu se zákonným postupem. Dne 14.5.2014 se proto sešli 
v Petrovicích starostové a zástupci městských částí Prahy. Vý-
sledkem jednání je dopis, který vyjadřuje nesouhlas se součas-
ným návrhem a požaduje zpracování nového Statutu a jeho řád-
né, tedy zákonné, projednání se všemi částmi hl. města. 

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ 
dne 5. května 2014

Rada souhlasila
  s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 4.295,– Kč za 

dlužné nájemné z pozemku v zahrádkářské kolonii. Uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ. 

  s vypsáním záměru na prodej pozemku parc. č. 638/4 
o výměře 378 m2 v ulici Bolebořská. Ukládá starostovi předlo-
žit na nejbližším zasedání ZMČ.

  s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele technolo-
gie 2. etapy rekonstrukce ÚT na ZŠ Spořická. Realizací výbě-
rového řízení je pověřena fi rma AAA Zakázky s.r.o. Dále Rada 
stanovila výběrovou komisi ve složení: M. Malina, J. Malý, B. 
Kukurová, Z. Chaloupecká a M. Cutych. Pro řízení jsou sta-
novena 3 hlavní kritéria: cena díla, termín (délka) realizace 
a záruční doba.
Rada schválila

  návrh rozpočtového výhledu MČ na roky 2012-2019 a po-
věřila starostu návrh předložit na nejbližším zasedání ZMČ. 
Rada projednala a schválila

  předloženou zprávu o inventarizaci za rok 2013. Uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

  předloženou účetní uzávěrku příspěvkových organiza-
cí MŠ a ZŠ, která byla zpracována na základě metodického 
pokynu HMP vycházejícího z vyhlášky č. 220/2013 o poža-
davcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek. Ukládá starostovi předložit na nejbližším zasedání 
ZMČ.

  návrh dopravního režimu v ulici Klášterecká/Liboňovská, 
kde bude v prostoru zeleného oválu se souhlasem Policie ČR 
vyloučena doprava v obou směrech z důvodu klidové rekre-
ační zóny.
Rada vzala na vědomí

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zá-
kona č. 420/2004 Sb., kterou vykonal na základě pověření 
MHMP odbor kontrolních činností. Uložila starostovi předložit 
na nejbližším zasedání ZMČ.

  oznámení ředitelek MŠ o uzavření mateřských školek 
v době letních prázdnin v termínu 14.7.-31.8.2014.

Rada schválila
  příspěvek na činnost pěveckého souboru Camera Chabra 

ve výši 15.000,– Kč pro rok 2014. Podmínkou poskytnutí daru 
je předložení jeho vyúčtování do konce měsíce února násle-
dujícího roku.
Rada projednala

  projekt na úpravu sportovního areálu SK Dolní Chabry, 
který předložil fotbalový klub. K projektu nemá připomínky 
a souhlasí se zbudováním přípojek a s napojením stavby na 
sítě technické infrastruktury za předpokladu předložení pří-
slušné projektové dokumentace.

  oznámení ve věci „Bytového objektu E obytného soubo-
ru Beranov“. K předloženému oznámení vznesla připomínku 
týkající se prací v době víkendu, kdy požaduje, aby pracovní 
doba v sobotu byla stanovena v době 8:00-19:00 hod. a v ne-
děli byly vyloučeny práce se zvýšenou hlučností a prašností.
Rada souhlasila

  s připomínkami k novele Statutu hl. m. Prahy, OZV č. 
55/2000 Sb., které byly odsouhlaseny na jednání zástup-
ců MČ dne 14.5.2014 v Petrovicích. Připomínky se týkají 
kompetencí a povinností MČ v oblasti majetku, územního 
plánování, zachování způsobu připomínkového řízení, do-
tačních vztahů a nově navrhované jednotné IT koncepce.
Rada projednala a schválila

  zprávu o výsledcích hospodaření MČ za rok 2013. Uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.
Rada schválila

  rozpočtové opatření č. 1 v roce 2014. Uložila starostovi 
předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Dětská hřiště
Dětská hřiště v majetku městské části prošla v posledních desetiletích zásad-
ním vývojem. A to nejen po stránce vlastního vybavení, ale především v oblasti 
technických požadavků a norem.

Z jednoduchých, většinou trubko-
vých prolézaček a houpaček jsme 
se posunuli do nesporně hezčích 
a bezpečnějších, většinou dřevě-
ných prvků, které ale mají také jed-
nu nevýhodu. A tou je vysoká cena. 
Ta souvisí samozřejmě i s tím, že 
veškeré vybavení hřišť musí mít 
doklad o vhodnosti pro toto použití. 
Cena jednoduché stavby se sklu-
zavkou se proto pohybuje v řádu 
několika desítek tisíc korun.
O to nepříjemnější je skutečnost, 
že musíme opakovaně řešit po-
škození hracích prvků na našich 
hřištích.
Doufejme, že nová skluzavka na 
hřišti v Ulčově i domeček v Kláš-
terecké budou bez problémů dělat 
dětem jenom radost.  
starosta MČ Miroslav Malina

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 19. května 2014
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     4. června   prohlídka Berouna                       
                      sraz 8:15 Kobylisy konečná bus 162 

 
 
 
                      

        

 
 
 

 
                  
       Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. 

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

11. června    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
     

25. června    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
      

„Přijďte pobejt” 
 

červen 2014 

Zprávy z úřadu

Zprávy z komisí

Svatojánské slavnosti
Kulturní a sociální komise MČ Praha-Dolní Chabry 
Vás srdečně zve na SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI, 
které se budou konat 26. června 2014 od 16 do 21 
hodin v Chaberském dvoře.

Na programu je vystoupení dětí z MŠ Pohádková 
školička, vystoupení dětí ze ZŠ, DJ, večerní koncert 
skupiny Jauvajs s tanečnicemi.

Během odpoledne se můžete těšit na atrakce jako 
na pouti, občerstvení, soutěže o ceny, dílničky 
a klauna Pepína:-).

Za Kulturní a sociální komisi, Dana Červenková

Kam na procházku v Dolních Chabrech?!
Uplynul rok a naše obec se může pyšnit dalšími 
čtyřmi panely naučné stezky. Máte tak opět mož-
nost dozvědět se něco víc o místě, ve kterém 
žijete. Nový panel a informace najdete u krásné 
kulturní památky barokního Knorova statku na 
Bíleneckém náměstí. Děti si zde můžou zkusit na 
otočných dřevěných kostkách složit okno román-
ské, gotické či barokní. Pod fotbalovým hřištěm se 
můžete u tzv. Hořejšáku dočíst nejen o okolí býva-
lé hasičské nádrže a zajímavých archeologických 
nálezech místa, ale jistě Vás i Vaše děti potěší hra 
s okénky, které skrývají obrázky stromů a listů na-
kreslené od žaček zdejší školy. Zastavení nazva-
né Fantova kaple, podle zmizelé památky, budete 
mnozí muset hledat, protože je ukryté na malém 
zeleném prostranství na pravé straně pošty. Po-
kud sem však zavítáte, budete překvapeni nejen 
příjemným zákoutím Chaber, ale i krásnými sním-

ky římské mince nalezené 
nedaleko odsud a mnohý-
mi dalšími zajímavostmi. 
Poslední osazená tabule 
se sklání v Ládevské ulici 
vedle jediného pražskému 
menhiru zvaného Zkame-
nělý slouha, aby neubra-
la nic z jeho magické síly 
a výhledu na něj. Užijte si 
i Vy pouť či krátká zasta-
vení u tabulí osazených po 
naší krásné obci a těšte se 
na další nové naučné pa-
nely, které pro Vás již nyní 
pilně připravujeme.
Za OSOP Martina Mrňavá 

a Jana Snížková

Veřejná zeleň
Péče o veřejnou ze-
leň je celkem pocho-
pitelně povinností 
městské části. 

Při současném sta-
vu veřejných fi nancí 
a nepolevující snaze 
přírody je téměř stej-
ně pochopitelné, že 
požadavky na údržbu 
zeleně jsou často na 
samotné hranici na-
šich možností.

Proto si velice cením 
pomoci občanů, kteří 
se věnují péči o zeleň 
ve svém okolí. Dělají 
to svým vybavením 
a bez nároku na od-
měnu. A je jich stále 
víc. Chtěl bych touto 
cestou všem alespoň 
poděkovat. 

Nebudu nikoho jme-
novat, protože se-
znam by byl obsáhlý a nechci riskovat, že bych někoho vynechal. Přiklá-
dám alespoň pohled na kouzelné zákoutí blízko kostela. Určitě dokáže 
potěšit mnoho našich občanů i návštěvníků naší městské části.

starosta MČ M. Malina

Přistavení 
velkoobjemových 
kontejnerů 

ČERVEN 2014

Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v neděli – 22.6., 

ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. 

pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích: 

1. Bílenecké náměstí
2. V Kratinách – slepé zakončení
3. Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště
4. Kobyliská/Pod Křížem – slepé zakončení
5. U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
6. Jirkovská
7. Měděnecká – slepé zakončení za křižovatkou s Tušimickou
8. Pod Křížem – slepé zakončení k separacím
9. Ulčova – park

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živ-
nostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, 
ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počíta-
če, lednice, mrazáky a sporáky. 

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NE-
JSOU URČENY PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové 
předměty.
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ČERVEN 2014
Obrazy Jaroslava Šámala 
13.5. – 10.6.2014
výstava obrazů akademického 
malíře Jaroslava Šámala 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie

Žáci a učitelé – Ateliér Šoltysovi 20.6. – 27.8.2014
Kresba, objekty, malba a keramika 
výstava prací žáků a jejich učitelů, které vznikly v klecanském ateliéru 
manželů Šoltysových během jeho tříletého fungování 
vernisáž 20.6.2014 16 h
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie

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

6.6. pá 18 h Pohodový táborák
posezení s kytarou a opékání buřtů
Vstup volný

7.6. so 15 h Mňau!
Původní pohádkový muzikál pro děti 
Vstupné 30 Kč Úřad Velký sál

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

12.6. čt 19:30 h Jen pro zvané 
premiéra představení divadla DIVOCH 
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

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

19.6. čt 19:30 h Jen pro zvané 
premiéra představení divadla DIVOCH 
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

Připravujeme
Léto s Knihulkou – táboření 1.8. – 2.8.2014

Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky út 10 – 11:30 h
8.7., 22.7., 5.8. a 26.8.

Prázdninová setkávání s knížkou v knihovně čt 10 – 11:30 h
10.7., 24.7. a 28.8.

16.7. Beseda o Skotsku

13.8. Beseda o Irsku

29.8. Pohodový táborák

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.

Pohádkový muzikál pro děti
Mňau!
Původní pohádkový muzikál odehrávající se na jednom zapadlém náměstíčku se 
starou kašnou, kde se každý večer scházívá kočičí společnost. Zdánlivě poklidné 
soužití je však narušeno malým, z domova vyhozeným kotětem Mňau. Podaří se 
kočičí partě najít malé Mňau domov? Jsou lidští tvorové vůbec (v)hodnými starati 
se o kočičí tvory? A víme my lidé vůbec, jak se o kočky starat? 
Veselé, hravé, ale i poučné představení se spoustou písniček vám jistě dokáže 
odpovědět.           7.6.2014 so 15 h

Výstava Žáci a učitelé – Ateliér Šoltysovi 
Výstava představí výběr z prací, které vznikly v klecanském ateliéru manželů 
Šoltysových během jeho tříletého fungování. Uvidíte zde jak práce plošné, tak 
prostorové napříč všemi věkovými skupinami (od malých dětí po seniory), které 
výtvarné kurzy ateliéru navštěvují.

20.6. – 27.8.2014, vernisáž 20.6.2014 16 h

žá
ci

 a
 u

či
te

lé
at

el
ié

r 
šo

lt
ys

ov
i        kresba

malbakeramika
objekty

vernisáž 20.6. v 16 hod

chaberský dvůr
20.6. - 27.8.2014 

NÁŠ TIP!



DIVOCH ZVE

Na skleničku s Karlem Chábou
Beseda se sklenkou šampaňského s expertem v oblasti psychologie, 
partnerských vztahů a osobnostního rozvoje 
„Nejen o partnerských vztazích…..“
Partnerem besedy je www.klubohrozenychzen.cz
23.6. po 19.00 h Vstupné dobrovolné

Karel Chába
Zabývá se poradenstvím v oblasti psy-
chologie, partnerských vztahů a osob-
nostního rozvoje.
Na základě dlouhodobých zkušenosti 
s klienty se specializuje na energetickou 
psychologii a metodu EFT .
Pravidelně publikuje odborné články na 
svých webech a mediálně spolupracuje 
s Novinky cz., Blesk.cz, Právo, Proženy.
cz, jeho články a rozhovory se objevují 
i v tištěných médiích, byl hostem v něko-

lika televizních pořadech. Jako poradce spolupracuje s www.klubohro-
zenychzen.cz. Web: www.partnerske-vztahy.eu

   Chaberský dvůr   

Podzimní 
speciál KC
Kulturní centrum Cha-
berského dvora pro Vás 
v druhé polovině roku 
připravuje tyto zajímavé 
akce, na které bychom 
Vás rádi předem upozor-
nili. Naše podzimní typy 
jsou:

FLAMENCO – 18.9.2014 
Lucia Čellárová
Tanečnice ohnivých rytmů 
nám předvede Flamenco, 
hudebně-taneční kulturu, 
jejíž kolébkou i součas-
ným centrem je Andalusie 
na jihu Španělska.
předprodej od 15.8.2014, 
Malý sál, kapacita 50 
míst

SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ PÁRY – 15.10. 2014 
Eva Kriz-Lifkova, Edouard Mesdag, Milan Dvořák
Program je pestrým a poutavým kaleidoskopem scének a písniček vzta-
hujících se k jednotlivým legendárním párům. Nechybí v něm příležitost 
k zamyšlení,  nostalgie a dojetí  i humorná nadsázka. Evu Kriz-Lifkovou, 
výbornou interpretku a autorku komponovaných hudebních pořadů, jsme 
měli tu čest poprvé přivítat v Chaberském dvoře v únoru tohoto roku. Před-
stavila se v pásmu plném kouzelných francouzských šansonů „Provence 
má láska“, v doprovodu významného hudebníka širokého zaměření, Mila-
na Dvořáka.
předprodej od 1.9.2014, Malý sál, kapacita 50 míst

STRING LADIES – smyčcové nástroje 29.11.2014 
Eliška Dvorská (1. housle), Kateřina Zíková (violoncello), 2. housle 
hostují Jaroslava Kleinová a Adéla Pecková
Netradiční hudební skupina String Ladies hraje známé klasické, popové 
i rockové skladby v originálním aranžmá v moderním, netradičním pojetí. 
String Ladies vystupovaly na mnoha prestižních a společenských akcích. 
Můžete se těšit na spojení atraktivního vzhledu s virtuózním hraním na 
smyčcové nástroje – klasické i elektrické.
předprodej od 1.9.2014, Velký sál, kapacita 80 míst

Přejeme Vám, abyste nadcházející letní měsíce prožili ve zdraví a pohodě.

Těšíme se na Vás ale i v červenci a srpnu při přednáškách a táboráku, 
přijďte si zahrát ve svém volnu různé hry, které v Kulturním centru nabízí-
me.        Hezké léto, pracovníci KC CHD

Kdo si hraje, nezlobí
Přijďte si hrát
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních 
Chabrech pro Vás připravila pro nadchá-
zející letní období další společenské hry 
od fi rmy ALBI. Tato nová služba knihovny 
v podobě půjčování her domů se stala ve-
lice oblíbenou nejen u dětí, ale rádi si pro 
hry přicházejí i dospělí čtenáři. 

Zahrajte si:
UMÍ PRASE LÉTAT? – karetní hra od 5 let pro 2 – 4 hráče
OSADNÍCI Z KATANU – rodinná hra od 10 let pro 3 – 4 hráče
PIRÁTSKÉ KOSTKY – rodinná hra od 8 let pro 2 – 4 hráče
DŘEVĚNÉ KUŽELKY MOLKKY – velká venkovní hra od 5 let pro 2+ 
hráčů
Hodně radosti při hraní her a krásné volné letní dny přeje 

Klára Zuzáková, knihovnice 

54   -



Školy, sdružení

Složitý osud výstav-
by základní školy 
Snad žádná jiná věc v Chabrech ne-
měla tak dlouhý a spletitý osud, jako 

okolnosti stavby nové školy. Již počátkem dvacátého století došlo 
k prudkému nárůstu počtu školních dětí a kapacita dvoutřídní školy 
přestávala stačit.

Když v roce 1913 přišla bohnická obec s žádostí, aby Chabry přispěly na 
stavbu nové školy v Bohnicích, protože k nim chodí děti z Čimic (Čimice 
a Chabry v té době tvořily jednu politickou obec), požádalo místní zastu-
pitelstvo okresní školní radu o přeškolení čimických dětí z Bohnic do Cha-
ber. Tím by se výrazně zvýšil počet dětí navštěvujících chaberskou školu 
– podle výkazů za školní rok 1912-13 bylo v chaberské škole celkem 142 
dětí a do bohnické školy chodilo z Čimic 44 dětí. Nutnost zřídit další třídu 
v Chabrech byla jasná. Dosavadní školní budova na dnešním Bíleneckém 
náměstí u kostela by však pro novou třídu nepostačovala, a protože její 
další rozšíření nebylo prostorově ani technicky možné, nařídila okresní 
školní rada chaberské obci podniknout náležité kroky k vystavění nové 
školní budovy. Od prosince 1913 proběhla řada jednání a do jara 1915 byly 
podniknuty všechny nutné kroky k zahájení stavby. 
Osud však rozhodl jinak. První světová válka znamenala odložení stavby 
a po válce obec neměla dostatek fi nančních prostředků. Bylo třeba inves-
tovat velké částky peněz do obnovy hospodářství, a na stavbu nové školní 
budovy jednoduše nezbylo. Celý projekt se tak odsunul do pozadí a cha-
berské děti dál chodily do staré školy, čimické děti pak do školy v Bohni-
cích. 
V první polovině dvacátých let ale přišla velká změna – rozparcelování 
a prodej pozemků, na kterých velmi rychle začala výstavba rodinných dom-
ků. V důsledku toho došlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel. Tím rostl 
i počet dětí ve školním věku. V roce 1927 chodilo do školy 89 dětí, o rok 
později již 129, a v roce 1930 dokonce 231. Počet dětí každoročně rapidně 
stoupal, obec přitom měla v roce 1927 k dispozici pouze dvě učebny.
Proto byly postupně zřizovány různé provizorní pobočné třídy, v hostinci 

u Míšků, v domě stavitele Karáska (dnes penzion Iva na Ústecké ulici), 
v Čimicích v bývalé truhlářské dílně u Mouchů (dnes nákupní středisko), 
v bohnické škole či v hostinci u Kulhánků, všude za drahý roční pronájem. 
Okresní školní rada několikrát přikázala místním radním, aby vystavěli no-
vou školu.

Přípravy na stavbu nové školy začaly konečně až v roce 1930. Na žádost 
místní školní rady vložila obec do rozpočtu částku 1 600 000 Kč na stavbu 
školy. O prázdninách toho roku bylo vybráno vhodné místo, a to na pozem-
ku pana Dvořáka u transformátoru poblíž Spořické ulice (dnes zde najdete 
velký bytový dům a před ním sochu svatého Václava). Po schválení plánů 
obec v dubnu 1931 pozemek od pana Dvořáka koupila. Ve stavbě nové 
školy se však nijak nepostoupilo, obecní zastupitelstvo naopak chtělo věc 
řešit stavbou provizorní budovy.

Pokračování na str. 8

Projekt 2014 – 
KRÁLOVSKÉ VĚNNÉ MĚSTO MĚLNÍK
V rámci projektových dní 5.-7.5. 2014 poznávala skupina žáků, která 
si toto téma zvolila, město Mělník.

Děti se podílely na výrobě znaku města Mělníka, na vytvoření sirupu z hroznového vína (Měl-
nicko-důležitá vinařská oblast). Při návštěvě samotného města poznaly jeho veškeré důležité 
památky – podzemí s nejširší studnou v ČR, vystoupaly na věž chrámu sv. Petra a Pavla, 
navštívily kostnici, soutok Labe a Vltavy, s průvodcem prošly zámek – to vše za krásného 
počasí se zastávkou ve výborné zámecké cukrárně a na obědě, kde se podávala chutná pizza. 
Informace a především fotky žáci zpracovali jako prezentaci v PC a zároveň jako ručně vyro-
benou knihu.              Blanka Svachová, vedoucí projektu

Týnec nad Sázavou – Pikovice
Skvělé počasí, sjízdné jezy a zábavu v peřejích si uži-
la 4. B během výletu na raftech.

IV. A, V. A, V. B – hodina 
TV v AQUACENTRU 
ŠUTKA 
Dne 11.4. 2014 se vydaly všechny tři třídy do 
Aquacentra Šutka. 

Pod vedením zkušených instruktorů zde děti 
prožily hodinu tělesné výchovy netradičně – 
jako sportovní hry ve vodě.

Stavba budovy školy 1941 – pohled z ulice Spořická
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Sportovní kvíz 

Kapitáni týmů starých gard Civil 
Service FC a Dolních Chaber
Přátelské utkání odehrané 
v Dolních Chabrech v roce 2001 
– kapitán Míla Hofman.
Civil Service FC London Jediný 
ze zakládajících členů Football 
Associattion v roce 1863, který 
přežil do dnešních
dnů. V současnosti hraje pod 
názvem Civil Service FC v Se-
nior Division One v rámci Jižní 
amatérské ligy.

   Sport

B tým muži
Naše béčko má úžasné jaro, poráží jeden tým za druhým, dokonce porazilo vedoucí mužstvo 
Miškovic na jejich hřišti. Hrají pohledný fotbal a určitě je na co koukat. Fotografi e jsou ze zápasu 
SK Dolní Chabry : Satalice 2:0

Trenér našeho áčka Zdeněk Peclinovský si vybral asistenty pro příští sezónu. Podle očekávání 
to je Míla Hofman a bývalý trenér Slávie Alex Pastoor.

SPORT
FOTBAL ČERVEN 2014
Muži A

Zápasy doma
Chabry – Újezd nad Lesy
Zápasy venku
Dubeč – Chabry
Tempo – Chabry

07. 06. 2014, 17:00

01. 06. 2014, 17:00
14. 06. 2014, 17:00

Muži B

Zápasy doma
Chabry  B – Troja  B
Chabry  B – Bohnice  B
Zápasy venku
Hloubětín – Chabry  B

01. 06. 2014, 11:00
15. 06. 2014, 17:00

08. 06. 2014, 17:00

Starší žáci

Zápasy doma
Chabry – Vyšehrad B
Zápasy venku
Přední Kopanina – Chabry
Ďáblice – Chabry

17. 05. 2014, 15:00

10. 05. 2014, 14:30
25. 05. 2014, 15:00

Mladší žáci A

Zápasy doma
Chabry – Zličín
Chabry – SK Střešovice B
Zápasy venku
Háje – Chabry

01. 06. 2014, 17:00
14. 06. 2014, 10:30

07. 06. 2014, 15:15

Mladší žáci B

Zápasy doma
Chabry B – Lipence
Zápasy venku
Nebušice – Chabry B

08. 06. 2014, 11:00

14. 06. 2014, 10:00

Starší přípravka

Zápasy doma
Chabry – FK DUKLA Praha 
dívky
Chabry – Ďáblice
Zápasy venku
Nebušice – Chabry

01. 06. 2014, 15:30
14. 06. 2014, 09:00

07. 06. 2014, 10:00

Mladší přípravka

Zápasy doma
Chabry – Kolovraty
Zápasy venku
Tempo – Chabry
Vršovice – Chabry

15. 06. 2014, 15:30

01. 06. 2014, 17:00
08. 06. 2014, 15:15

Další informace na:
www.skchabry.cz

POJĎ NA VOLEJBAL
Jsme oddíl velmi dospělých amatér-
ských volejbalistů a volejbalistek.

Hledáme do party nové spoluhráče/spo-
luhráčky.

Hrajeme 1x týdně v Praze 8, 
Občas turnaje a akce mimo Prahu.

Zájemci volejte 734 335 135, 602 956 122in
ze

rc
e
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Inzerce, sdružení
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inzerce

Camp	  Bar,	  Praha	  –	  Dolní	  Chabry	  
si	  Vás	  dovoluje	  pozvat	  na	  

VEČER	  S	  HARMONIKÁŘI	  
který	  se	  koná	  v	  úterý,	  

	  17.	  června	  2014	  od	  18	  hodin.	  
Světové	  hity	  Vám	  zahraje	  skupina	  dánských	  

akordeonistů	  z	  Nystedu	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mimořádný	  večer,	  
speciální	  nabídka	  
Těšíme	  se	  na	  Vás!	  
	  
V	  případě	   nepříznivého	   počasí	   je	   omezený	  
počet	  míst,	  doporučujeme	  rezervaci!	  
Vstup	  volný….	  

	  
	  

CAMP	  BAR,	  Obslužná	  33,	  Praha	  –	  Dolní	  Chabry	  
campbar.webnode.cz,	  tel:	  603942601,	  
campbar@seznam.cz	  

Složitý osud 
výstavby základní 
školy 

Pokračování ze str. 6
Situace začala být velmi obtížná – v roce 1934 měla škola 8 tříd na celkem 
4 místech v Chabrech a Bohnicích. Přitom všechny děti musely docházet 
na náboženství do hlavní budovy, problémy způsobovalo i přenášení po-
můcek nebo vzkazy třídních učitelů správci školy.
Vzhledem k naléhavosti situace byl ještě v průběhu prázdnin 1936 vysta-
věn na pozemku budoucí školy domeček se dvěma provizorními třídami, 
takže od začátku školního roku 1936 – 1937 se v nich mohlo začít učit. 

Zdá se zvláštní, proč se evidentně nutná stavba školy tak dlouho odklá-
dala, když již od roku 1931 měla obec zakoupený pozemek a vyhotovené 
plány pro stavbu budoucí školy. Za vším stojí pletichy ze strany představi-
telů politických stran v obecním zastupitelstvu. Jedni navrhovali další pří-
stavbu staré školy, jiní zase trvali na tom, aby se postavila prozatímní dře-
věná budova. Protichůdné návrhy se množily a nebylo možné najít shodu.
Když v roce 1937 obec zahájila konečně přípravy na stavbu, objevily se 
vážné fi nanční překážky v podobě zamítnuté žádosti o půjčku u Zemské 
banky. Až po zákroku pana Karla Dvořáka u starosty karlínské hospodář-
ské záložny získala obec alespoň část peněz (350 000 Kč) potřebných na 
stavbu první etapy školy. Stavba byla konečně zahájena 8. listopadu 1937 
a první etapa obsahovala zatím 4 učebny (dvě pro obecní školu a dvě pro 
budoucí školu měšťanskou). Provedením byl pověřen zdibský stavitel An-
tonín Barták. Stavba rychle pokračovala a do konce prázdnin byla zhruba 
hotova. 1. září zasedlo tedy do lavic v nové školní budově 64 žáků obecné 
školy a 80 žáků školy měšťanské.
Další školní rok se nesl ve znamení jednání o půjčce na druhou etapu 
stavby školy. Jednání byla složitá, dlouho se nedařilo najít způsob, jak za-
ručit krytí úroků. Až zásluhou Ferdinanda Schütze, člena obecního výboru 
a předsedy místní školní rady, bylo schváleno vyhlášení dávky ze zasta-
věné plochy pro všechny chaberské občany. Výnos z této dávky pokryl 
bankovní úroky a půjčka byla schválena. 
Smutným faktem je, že díky průtahům ve výstavbě a etapovému systému 
stavby došlo k navýšení celkové ceny školy o celý 1 milion Kč.
Druhá etapa byla zahájena 29. července 1940. Budova byla prodloužena 
západním směrem a přistavěla se dvě další patra. Stavba byla ohrožena 
vydáním zákazu staveb a přístaveb na celém území protektorátu. Ferdi-
nand Schütz, který byl zároveň vládním komisařem, však zákaz obešel 
a nechal ve stavbě pokračovat. Díky tomu mohlo začít vyučování naplno 
v měšťanské škole 1. října 1941 a v obecné škole 1. listopadu téhož roku. 
Prvním ředitelem měšťanské školy byl jmenován Karel Lodr. Řídícím uči-
telem obecné školy byl Josef Fiala.
Nová škola měla 12 učeben, 2 sborovny, 2 ředitelny, 2 kabinety a kuchyň. 
Na pozdější dobu byla odsunuta stavba bytu školníka a ústředního to-
pení. Chyběly také šatny, jídelna a tělocvična. Důležité však bylo, že po 
dlouhých 32 letech měly Chabry konečně školní budovu, do které se vešly 
všechny zdejší děti.           Petra S. a Jana S.

Stavba budovy školy 1941 – pohled od školního hřiště

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu 
inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. dne v měsíci.

Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně nebo složit hotově v po-
kladně Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry nebo pokladně Kulturního centra.

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formá-
tu naleznete na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský zpravodaj. 

Formát inzerce může být otočen o 90o, případně rozměry (poměr stran) 
upraveny, ale výsledná plocha inzerátu zůstává zachována.
Inzerát může být ve formátu tif, jpg, pdf, gif, png, po domluvě i v dalších. 
Důležité je, aby byl v tiskové kvalitě minimálně 300 dpi a byl připraven v 
objednané velikosti.

-red-
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