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Rada stanovila
  počet zaměstnanců  ÚMČ pro rok 2017. Stanovený 

počet je 14 zaměstnanců.
souhlasila 

  s rozhodnutím vydaným věcně a místně příslušným 
orgánem veřejné správy (Odbor ochrany prostředí 
MHMP), kterým byl vydán souhlas k provozování 
zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – 
sběrna odpadů ze zeleně na pozemcích parc.č. 1243/4 
a 1235/11, k.ú. Dolní Chabry. K vydanému rozhodnutí 
nemá připomínky.

schválila
  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 

parc.č. 1355/1 o velikosti 13 m2 s Mysliveckým spolkem 
Zdiby-Klecany, na kterém bude umístěn sklad krmiva 
pro zvěř.

  pravidla pro poskytování odměn ředitelům/ředitelkám 
ZŠ a MŠ s účinností od 12.12.2016.

  darovací smlouvy fyzickým osobám za práci ve 
výborech a komisích MČ za rok 2016.

  rozpočtové provizorium na rok 2017. Pověřila starostu 
předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

projednala a schválila finanční příspěvky těmto 
subjektům:

  MŠ Chaberáček ve výši 50.000,- Kč - příspěvek na 
spolufi nancování nové brány,

  MŠ Bílenecké náměstí ve výši 50.000,- Kč - příspěvek 
na instalatérské a stavební práce, 

  TJ ZŠ ve výši 20.000,- Kč – příspěvek na rozvoj 
sportovních odvětví volejbal/nohejbal,

  TJ SOKOL ve výši 20.000,- Kč – příspěvek na činnost,
  SK Dolní Chabry – ve výši 50.000,- Kč – příspěvek na 

údržbu hrací plochy,
  Spolek DIVOCH – ve výši 20.000,- Kč – příspěvek na 

divadelní festival 2017,
  Spolek OSOP – ve výši 3.000,- Kč – příspěvek na 

přípravu publikace o Dolních Chabrech.
  žádost ZŠ o finanční příspěvek na pořízení 

dataprojektorů pro výuku ve výši 100.000,- Kč. 
  Pověřila starostu předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Výběr ze zasedání rady 
12. prosince 2016 

Rada vyjádřila 
  podporu výstavbě sportovní kryté jízdárny stáje Golem s.r.o. na pozemcích 

parc.č. 1299, 1300 a 1302/5, k.ú. Dolní Chabry. Vítá záměr společnosti rozvíjet 
volnočasové sportovní aktivity obyvatel MČ.

Rada schválila
  rozpočtové opatření č. 6 v roce 2016.
  odměny ředitelkám PO ZŠ a MŠ za příkladné plnění pracovních úkolů během 

2. pololetí šk. roku 2015/2016. Odměny budou hrazeny ze mzdových 
prostředků těchto organizací v souladu s příslušnými prováděcími předpisy

projednala 
  hlasování místního referenda týkajícího se další výstavby v lokalitě Beranov, 

které se konalo dne 26.11.2016. Uložila starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMČ.

  provoz operátorů instalovaných vysílačů. V předmětné věci bude provedeno 
kontrolní měření signálu z antén mobilních operátorů umístěných na budově 
ZŠ s cílem přijmout opatření, která povedou k nápravě.

Zprávy z úřadu

Rada projednala
  připomínky a námitky k aktualizaci ZÚR (Zásady 

územního rozvoje) Středočeského kraje ve věci 
vedení regionální trasy SOKP a paralelní RWY letiště 
Ruzyně. S návrhem připomínek  2. aktualizaci ZÚR, 
který zpracoval JUDr. Bernard, souhlasila.

Výběr ze zasedání rady 
6. prosince 2016 

Výběr ze zasedání rady 
16. a 28. listopadu 2016 

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
14. prosince 2016 
Zastupitelstvo schválilo

  fi nanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na nákup 5 ks 
dataprojektorů pro ZŠ.

  rozpočtové opatření č. 6 a 7 v roce 2016.
  účetní odpis nedobytné pohledávky ve výši 2.045,-Kč.

vzalo na vědomí
  zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole 

dokladové inventarizace za rok 2015.
  Výroční zprávu o činnosti základní školy za rok 

2015/2016.
neschválilo

  návrh na revokaci usn. č. 45/15/ZMČ týkající se 
místního referenda.

  pověření kontrolního výboru provedením kontroly 
darovacích smluv za rok 2016.

  rozpočtové opatření č. 8 v roce 2016.
  rozpočtové provizorium na rok 2017. 

Rekonstrukce ulice Ústecká
Správce této komunikace plánuje realizovat v tomto roce celkovou rekostrukci komunikace 
v ulici Ústecká.  
  MČ Dolní Chabry bude jako účastník řízení projekt úprav připomínkovat. Rada městské 
části žádá občany, aby své případné podněty a návrhy k rekonstrukci této ulice posílali 
v období od 1.1.2017 do 15.1.2017  elektronicky na adresu Úřadu MČ, nebo předali 
podatelně úřadu. 
  Souběžně jsou po předchozí dohodě (kontakty jsou na stránkách Úřadu MČ)  možné 
individuální, informativní konzultace k dané problematice.
Rada MČ

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
Vážení spoluobčané,

  dovolte mi nejprve Vás všechny pozdravit 
v novém roce 2017 a popřát nám všem 
především zdraví a spokojenost v celém jeho 
průběhu.
  Právě skončený rok byl na události ve 
veřejném životě poměrně bohatý. Jednou 
z nich bylo konání místního referenda 
k výstavbě lokality Beranov. Problematika 
poměrně složitá svou vazbou na Územní plán 
hl.m. Prahy a související s darovací smlouvou 

na 43 milionů korun ve prospěch přístavby základní školy v Dolních Chabrech.
  Tradičně vysoká účast občanů ve volbách se promítla i v účasti na referendu. 38 % 
oprávněných voličů vyslovilo podporu otázkám referenda. Výsledek hlasování je tak 
pro Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Chabry závazný. Zastupitelstvo je povinno zrušit 
své usnesení o podpoře návrhu developera na změnu koefi cientu zastavitelnosti 
ÚP zmíněné oblasti a nahradit jej zamítavým postojem. Návrh nového usnesení 
předložila jednání Zastupitelstva (14.12.2016) Mgr. Šilhová Šafránková. Návrh byl pro 
obsahové nedostatky nehlasovatelný. Předkladatelka odmítla přesunout projednání 
na další zasedání Zastupitestva, a následným hlasováním nebyl proto návrh přijat.
  Po odborné konzultaci zpracovali členové Rady MČ nový návrh a předložili ho 
mimořádnému zasedání Zastupitelstva dne 28.12.2016. Usnesení bylo přijato a je 
pro samosprávu MČ závazné.
  Dne 14.12.2016 projednávalo Zastupitelstvo MČ také zavedení rozpočtového 
provizoria pro začátek letošního roku. Běžné opatření, které zákon požaduje na 
období bez schváleného rozpočtu. Samostatné části hlavního města jsou vázány na 
pražský rozpočet. Vzhledem k termínu jeho schválení nestihnou většinou přijmout 
ten svůj před začátkem příslušného roku. Pro překlenovací období je tedy nutné 
rozpočtové provizorium. Nezodpovědným jednáním několika „opozičních“ zastupitelů 
nebyl návrh schválen.
Zastupitelka Mgr. Šilhová Šafránková zamítavý postoj opozice zdůvodnila takto: 
„Byla bych i zvedla ruku pro, ale už to bylo opravdu jenom prostě čistej kapric“.
  Důsledky takového přístupu stanoví zákon. Nejenže je tím ohroženo hospodaření 
městské části na začátku roku 2017, ale MČ by tím byla vystavena i hrozbě fi nanční 
sankce. Situaci muselo řešit dne 28.12.2016 mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ.

2



Zprávy z úřadu

Přemysl Vávra - dopis
Děkujeme všem obyvatelům Dolních Chaber, kterým nebyla lhostejná budoucnost 
a směřování naší obce a přišli hlasovat v místním referendu. Výsledek i vysoká 
účast (43 % registrovaných voličů) zavazuje chaberské zastupitelstvo ke krokům 
limitujícím zejména navyšování koeficientů výstavby a s ní spojených problémů.
K naplnění bodů, o kterých bylo v referendu rozhodnuto, je třeba ještě odsouhlasit 
konkrétní kroky zavazující vedení obce k činnosti. Mezi nimi je i nutnost změny 

původního Usnesení ZMČ, kterým zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení 
koeficientu zastavěnosti v Beranově. K tomu však na posledním zasedání 
zastupitelstva dne 14. 12. 2016 vinou ignorování výsledků referenda ze strany 
zastupitelů Volby pro Chabry nedošlo. 
Více podrobností o referendu i dalším dění kolem něj najdete na stránkách 
www.18400.cz.
Šťastný rok 2017 přeje za přípravný výbor Dr.Ing. Přemysl Vávra, zastupitel 

Místní poplatek ze psů za rok 2017 
je splatný do 31.3.2017
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu do výše 350,- Kč / rok poskytnutou za označení psa mikročipem 
po následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění  
a dle vyhlášky č. 23/2003  Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 
pozdějších předpisů ( 18/2004 a 8/2011 Sb.hl.m.  Prahy) jsou následující:
• 300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
• 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
• 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa 

poživatel invalidního, 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 zdrojem příjmů

• 1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
• 2.250,-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 
podatelně  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
• ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry

• přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 30 dnů od označení psa 
čipem, tetováním. www.praha.eu

• v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, 
dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným  prohlášením (pokud 
jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor  dodatečně)

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese www.dchabry.cz   
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI
Adresy registrů: ÚMČ Praha – Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00    Praha 8, Tel: 283 851 272, gabriela.chamrova@dchabry.cz
MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) 
je v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku ( odbor 
živnostenský a občanskosprávní  MHMP) 
Klára Nováková referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2257, Klara.
Novakova@praha.eu. 
MHMP místnost č. dv. 234, 231a, 231b, II. patro Škodova paláce, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Vzory tiskopisů najdete na  www.praha.eu.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a 
zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie 
vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce 
místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa 
v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky 
obce o místním poplatku ze psů.
Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. 
Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.
předpisů. Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. 
předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, 
ve znění poz. předp. Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně 
veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst.2, ve znění pozdějších 
předpisů. G. Chamrová, referent ÚMČ

Ohlédnutí se za akcemi Kulturní a sociální komise MČ Praha Dolní Chabry v prosinci
Výlet na vánoční trhy do německého Passau se vydařil, krajina Pošumaví byla překrásná, 
obloha modrá a slunce svítilo celý den. Naši senioři navštívili Dóm sv. Štěpána, trhy, kavárničky, 
obchodní domy, zkrátka každý podle svého gusta.
Poslední prosincová kavárnička byla nejen plná sladkého pohoštění, ale také podbarvená 
hudbou chaberského občana, pana Černohouse, který hrál a zpíval písně pro pamětníky. 
Tradiční předvánoční setkání se seniory proběhlo letos v Sokole, rodina Němcova se postarala 
o tradičně skvělé pohoštění a sopranistka Markéta Mátlová a harfenistka Hedvika Jouzová se 
postaraly o vánoční atmosféru. Senioři se formou ankety vyjádřili k programu akcí na příští rok  
a na závěr si s Markétou zazpívali koledy.
Štědrovečerní Česká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby se díky intervenci generálního vikáře směla 
uskutečnit v obvyklou dobu, ve 22 hodin, v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele v provedení souboru Camera Chabra  

s dirigentem profesorem Lubomírem Mátlem a za doprovodu varhaníka profesora Jana Kalfuse. Kromě toho  
zaznělo několik árií s vánoční tématikou, které zazpívala Markéta Mátlová, a nechyběly ani společně zpívané  
koledy. Pro nás a mnohé naše spoluobčany je závěr Štědrého dne v našem kostele tou nejvánočnější  
a nejduchovnější chvílí z celého svátku a bylo by nám líto, kdybychom se jí museli vzdát. 

Komise

Školství v Dolních Chabrech - dotační vztahy
  Oblast školství je pro Radu MČ stále prioritou č. 1.
Vzhledem k rozpočtu naší MČ a finanční náročnosti současných investic  
v  základní i mateřských školách jsou dotace z různých zdrojů nezbytností.
  MČ nárokuje potřebné investiční prostředky v pravidelném rozpočtovém výhledu 
investičních akcí u MHMP. Z rozpočtu hl. města Prahy jsme na základě našich 
požadavků získali v roce 2014 10.000.000,-Kč a následovně dalších 5.000.000,-
Kč účelově vázaných na dostavbu ZŠ. Tyto finanční prostředky jsou alokovány na 
účtu MČ Dolní Chabry.  
  Mimo tuto oblast se v rámci rozdělování finančních rezerv MHMP podařilo  
v minulých letech získat 5.000.000,- Kč na vybudování nové plynové kotelny  
a následovně podobnou částku na celkovou rekonstrukci topné soustavy ZŠ.
  Společnost Star Group v souvislosti s výstavbou lokality Beranov darovala naší 
MČ 2.000.000,-Kč na zpracování projektové dokumentace dostavby ZŠ. Dále 

přispěla částkou 500.000,-Kč na rekonstrukci topení základní školy.
  V oblasti mateřských škol dokončujeme se společností Star Group darovací 
smlouvu na  mateřskou školu Beranov. Areál v hodnotě přibližně 25.000.000,-Kč 
bude uveden do provozu v září 2017. S touto společností uzavřela v loňském 
roce městská část darovací smlouvu na 43.000.000,-Kč ve prospěch dostavby 
základní školy Spořická.
  V roce 2014 podala MČ žádost o dotaci také na Ministerstvo školství ČR.  
S žádostí jsme neuspěli a posléze tento požadavek neprodloužili. Chceme 
připravit podklady pro nový dotační titul.
  V současnosti Rada MČ vybírá zpracovatele žádostí o dotace z operačního 
programu Praha - pól růstu ČR. Vypsané tituly umožňují podat žádosti o investiční 
prostředky (do výše 100.000.000,-Kč) i o neinvestiční záležitosti (vybavení tříd 
atd.) Uzávěrka pro podání žádostí je březen 2017.  
Rada MČ
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1. roč-
ník Dne rodiny

DIVOCH ZVE
LEDEN 2017
Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017
Vstupné 30 Kč

3.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

4.1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

10.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

11.1. st 18.00 h. Silvestr na Madeiře
Cestovatelská beseda Magdaleny Radostové s promítáním fotografi í 
Vstupné 30 Kč 

17.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

18.1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

18.1. st 18.30 h., Hudební pořad - I města mají duši
Hrají a zpívají : Eva Kriz Lifková, Jiří Cerha a Milan Dvořák
Vstupné 90/70 Kč

21.1. so 15.00 h., Čarovný kámen
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

24.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

25.1. st 17.30 h., Jak se žilo v paleolitu
Přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové 
Vstupné 30 Kč

31.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

kontakt: 283 852 858, 604 976 653  www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz

Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.  Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017

Cestovatelská beseda - Silvestr na Madeiře 
11.1. st 18.00 h.
Autorský pořad cestovatelky a fotografky 
Magdalény Radostové  - nádherný ostrov 
- jedna obrovská botanická zahrada. 
Přesně tam se dnes společně vydáme 
při našem putování. Ostrov věčného jara, 
ostrov květů, ostrov vůní - všechna tato 
jména náleží ostrovu Madeira, který leží 
daleko v Atlantickém oceánu, téměř 1000 
km jihozápadně od břehů Portugalska, 
ke kterému také náleží. Projdeme několik 
levád, typických pro tuto zelenou oázu. Navštívíme půvabná místa jako je 
Ribiero Frio, Pico do Arieiro, Camara de Lobos, Sao Vicente, Porto Moniz, 
Sao Lourenco nebo vyhlídka Cabo Girao. Vše zakončíme velkolepou oslavou 
nového roku, která je v hlavním městě Funchal, údajně jednou z nejkrásnějších 
na světě. Ani tentokrát vás neochudíme o praktické informace důležité 
k návštěvě ostrova a užitečné pro všechny cestovatele.

Hudební pořad - I města mají duši 18.1. st 18.30 h. 
Spolu s autorkou stejnojmenné knihy Milenou Holcovou budeme bourat bežné 

predstavy o cestování: různá světová města se pro 
nás stanou živými lidskými bytostmi, o kterých si 
budeme povídat a zpívat.
Eva Kriz-Lifková vykročila na svoji sólovou dráhu 
nejprve v Praze jako interpretka černošských spirituálu 
a gospelu ve skupinách Erastus a Spirituál kvintet. Život 
ve Francii jí umožnil postupně vstřebávat francouzskou 
hudební kulturu, zejména klasický šanson. 
Jiří Cerha, zpěvák, hudební skladatel, aranžér 
a pedagog, zakladatel a dlouholetý člen skupiny C&K 
Vocal. Od roku 2000 je kmenovým členem skupiny 
Spirituál kvintet a autorem jejího alba Křídla holubic.
Milan Dvořák hrál jako profesionální pianista 
v mnoha orchestrech, byl uměleckým vedoucím 
doprovodné skupiny Hany Hegerové, dlouhodobě 
spolupracuje s Evou Pilarovou a dalšími interprety. 
Nahrál několik set snímků pro ČT, Český rozhlas 

a Supraphon. Je členem Swing kvintetu Praha. města se pro nás stanou živými 
lidskými bytostmi, o kterých si budeme povídat a zpívat.

Čarovný kámen 21.1. so 15.00 h.
Zbrklý Matěj se po hádce s línou 
Kristýnkou vydává do černého lesa, 
aby získal čarovný kámen, který 
léčí všechny neduhy. Dojde ke třem 
čarodějnicím, které kámen vlastní, 
ale získat se mu ho nepovede a je 
zaklet do stromu. Kristýnka se po čase 
vydá Matěje hledat a díky své lásce 
k němu se jí ho podaří vysvobodit. 
Oba se šťastně vracejí domů k dědečkovi – sice bez čarovného kamene, ale 
s poznáním, že láska a tolerance jsou důležitější než kouzla.

Jak se žilo v paleolitu 25.1. st 17.30 h.
aneb na úsvitu lidské civilizace 
Přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové se bude věnovat základům lidské kultury, tedy 
výrobě nástrojů a hlavně stavbě obydlí. Bez těchto „vynálezů“ bychom tady dnes nebyli. 
Všechno, co dnes užíváme ke svému životu, tedy zvládnuté energie a technologie, má své 
hluboké kořeny v době, kdy lidstvo „jenom“ lovilo a sbíralo. Naši předci díky volnému času, 
neboť zvěře a rostlin byl tehdy ješte nadbytek, měli možnost vylepšovat své podmínky 
pro přežití, měnit nejenom svůj způsob chování, ale i „vynalézat“ věci nové. Byla to tehdy 
štastná doba úsvitu lidské civilizace, ve které každý objev představoval převratný čin.

JAK SE ŽILO V PALEOLITU aneb NA ÚSVITU LIDSKÉ CIVILIZACE
Přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové 
25. 1. 2017 od 17:30 hod - KC Chaberský dvůr

Přednáška se bude věnovat základům lidské kultury, tedy výrobě nástrojů 
a hlavně stavbě obydlí. Bez těchto „vynálezů“ bychom tady dnes nebyli. Všechno 
co dnes užíváme ke svému životu, tedy zvládnuté energie a technologie, má své 
hluboké kořeny v době kdy lidstvo „jenom“ lovilo a sbíralo. Naši předci díky vol-
nému času, neboť zvěře a rostlin bylo tehdy ještě nadbytek, měli možnost 
vylepšovat své podmínky pro přežití, měnit nejenom svůj způsob chování, 
ale i „vynalézat“ věci nové. Byla to tehdy šťastná doba úsvitu lidské civilizace, ve 
které každý objev představoval převratný čin.



1. roč-
ník Dne rodiny

DIVOCH ZVE

Prosincový Dvoreček 
První prosincové úterý přišel na Dvoreček Mikuláš, čert a anděl. Účast dětí byla extrémně vysoká, a zřejmě v přesile byly děti navíc moc statečné 
a šikovné. Velké štěstí, že byl Mikuláš dobře vybaven a nadílku si mohl odnést každý návštěvník tohoto výjimečného Dvorečku.
Ostatní prosincové Dvorečky se také nesly v duchu blížících se Vánoc. Děti si zazpívaly vánoční koledy a vyrobily krásné a originální dárečky.
Do nového roku přejeme všem dětem a rodičům hodně zdraví, štěstí a spoustu krásných zážitků prožitých nejen na Dvorečku.
Těšíme se na Vás v novém roce 2017. Za Dvorečkovský tým Dana Ondráčková

Knižní novinky

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Vážení divadelní přátelé, 

děkujeme, že jste byli po celý uplynulý rok našimi věrnými 
diváky. Přejeme Vám do nového roku vše dobré, hlavně 
pevné zdraví. S představeními nabitým rokem 2016 jsme se 
rozloučili úspěšným vánočním kouskem, kde z jeviště zářily 
děti chaberských ochotníků a jejich přátel. Podle reakce 
publika bylo zřejmé, že chaberské divadlo už si vychovává 
nové herecké hvězdy. Děkujeme nejen Vám, divákům, ale 
i všem členům souboru, dětským protagonistům vánočního 
vystoupení, sponzorům a našim nejen hudebním hostům 
a těšíme se na Vás v roce 2017. 
Žijte s námi naše divadlo!  Ivana Fára 

Books in English

Knihy pro prvňáky
První čtení, to nic není - Genetická metoda čtení
Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od pohádek 
složených jen z jednoduchých jednoslabičných slov přes další až po pohádky 
se čtyřslabičnými slovy, které jsou již náročnější. 
Pohádky jsou přiměřeně krátké, vyhovují i dětem předškolního věku. Jsou 
stylisticky jednoduché, aby děti pochopily pointu.

Nové stolní hry k zapůjčení v knihovně

   Chaberský dvůr   54   -



Školní Jarmark
Je již mnohaletou tradicí, že žáci a učitelé chaberské 
základky zvou v předvánočním čase blízké a známé 
na školní jarmark. Škola se opět zcela zaplnila dětmi 
i dospělými. Přišli se podívat také mnozí bývalí žáci. 
Na jarmarku se nabízely milé vánoční dárky, vyrobené 
dětskýma rukama. Kdo byl při chuti, okusil spoustu 
vánočních dobrot, a byl-li plnoletý, mohl smočit ret ve 
svařeném vínu. Nechyběla ani drobná vystoupení žáků, 
která jistě přihlížející potěšila. Věříme, že akce navodila 
hezkou vánoční atmosféru, a těšíme se opět za rok. 
Mnoho štěstí v novém roce přejí žáci a učitelé ZŠ.

Z pohádkové školičky
Ve čtvrtek 8. prosince proběhlo v zahradě úřadu MČ 
již tradiční adventní setkání dětí z Pohádkové školičky 
s rodiči a přáteli. Chaberský dvůr ožil radostí 
malých čertíků – děti zazpívaly rodičům v parádních 
čertovských kostýmech. Společně si celý dvůr zazpíval 
koledy, ostrojil a slavnostně rozsvítil vánoční stromek.  
Děkujeme zřizovateli za možnost uspořádat milé setkání 
a zaměstnancům úřadu za ochotnou pomoc.  
V duchu jedné z písniček přejeme všem: …ať Vánoce 
kouzla svá otvírají, lidé se zase víc rádi mají. Kéž láska 
v trvalku promění se, světlo a klid v duších rozhostí se!

Mikuláš ztratil plášť
Náš Mikuláš plášť neztratil, naopak měl krásnou zlatem 
vyšívanou kasuli a mitru, k sobě nebesky andělskou 
bytost a neposedného čertíka. Děti soutěžily, předváděly 
kotrmelce, zpívaly písničky, přednášely básničky, 
a protože byly všechny hodné, tak je čert neodnesl 
do pekla a ony mohou opět chodit na cvičení do 
Tělovýchovné jednoty Základní škola Chabry, která se 
školou toto vydařené setkání s Mikulášem pořádala. 
Fotky jsou k vidění na rajčeti http://tjzschabry.rajce.dnes.cz 
Ivana Rakovská

Mikulášská u rybníka
Dobrý den, dne 5.12. klasicky chodí trojice 
Mikuláš, anděl a čert. 
Do Dolních Chaber k prostřednímu rybníku 
dorazila letos také, avšak klasického čerta 
vystřídal sám pán pekel Lucifer, který děti mimo 
jiné strašil pliváním pekelného ohně. 
Děkuji paní Tereze Heinrichové za organizaci 
a naší trojici za krásný tajemný večer. 
No, a příští rok snad přijdou znovu. 

Veronika Kalendová

Školy a sdružení

inzerce

Dopis zveřejněný na žádost zastupitelky 
Mgr. Šilhové Šafránkové.

V Dolních Chabrech, 12. září 2016
Vážený pane Malino, vážený pane Cutychu,
obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem jako na starostu a radního městské 
části Praha – Dolní Chabry (zřizovatele Základní školy Spořická) a žádám Vás o 
prošetření aktivit, které se na místní základní škole dějí, zřízení nápravy a přede-
vším omluvu rodičům žáků, kteří zde studují.
Jsem obyvatelem Dolních Chaber a otcem dvou dětí, které navštěvují místní zá-
kladní školu. Aktivně se angažuji ve Spolku přátel chaberské školy a dalších míst-
ních aktivitách. Z toho důvodu se na mě v průběhu prvních dvou zářijových týd-
nů obrátilo několik velmi rozhořčených rodičů, kterým se nelíbí, jakým způsobem s 
nimi škola komunikuje. Níže uvádím 4 body, ke kterým žádám vysvětlení a očeká-
vám vaši omluvu směrem k rodičům žáků školy:
1) Dne 1. září 2016 jsem se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku na hřiš-
ti školy. Projev pana starosty Maliny mnoho lidí velmi rozlítil, neboť místo toho, aby 
vítal prvňáčky, motivoval je ke studiu, získávání vzdělání a případně občanské ak-
tivitě, začal agitovat proti stovkám obyvatel, kteří podporují konání plánovaného re-
ferenda. Mnoho z nich bylo osobně na tomto setkání přítomno a velmi se jich toto 
neetické chování pana starosty dotklo a označili jej za ubohé a žádají omluvu, že 
se takové projevy v areálu školy už nebudou opakovat.
2) Ve středu 7. září se konaly zahajovací třídní schůzky. V tělocvičně školy se opa-
koval velmi podobný scénář, tentokrát v podání paní ředitelky Chaloupecké a je-
jího zástupce pana Cutycha. Rodičům byl prezentován scénář, ze kterého někte-
ří mohli pochopit, že škola již mohla být dostavena, kdyby nebylo těch, kteří si ne-
přejí masivní rozšiřování projektu Nové Chabry. Z dostupných podkladů víme, že 
to není pravda, veškeré dokumenty ohledně této kauzy jsou dostupné například na 
www.18400.cz/referendum. Rodičům zde dále bylo vyhrožováno, že pokud nedo-
jde k podpoře developera, škola bude nucena si pronajmout další prostory v Čimi-
cích a část dětí bude dokonce přemístěna do základní školy na Palmovce.
3) Téhož dne, ve středu 7. září, hned po zahajovací schůzce v tělocvičně školy, se 
rodiče přesunuli se svými třídními učiteli do tříd a v některých třídách se stejný pro-
jev opakoval ještě jednou z úst třídních učitelů (vím minimálně o třech). V tu chví-
li některým rodičům už došla trpělivost a dotázali se učitelů, odkud čerpají informa-
ce. Odpovědi se jim dostalo, že o tom nic nevědí, že v Chabrech ani nebydlí a že 
dostali instrukce od vedení školy tyto informace šířit mezi rodiče.
4) Dále na schůzce v tělocvičně školy dne 7. září zástupce ředitelky školy a rad-
ní městské části pan Cutych tvrdil některým rodičům do očí, že městská část jako 
zřizovatel školy dělá maximum proto, aby škola byla modernizována a dostavena. 
Jelikož mnoho rodičů je přesvědčeno o opaku, vznesli jsme dotazy mimo jiné na 
Ministerstvo školství a odpověď ministerstva je v přímém rozporu s tvrzením pana 
radního Cutycha. Nejen, že pro dostavbu školy nedělají představitelé městské čás-
ti maximum, ale dokonce, jak vyplývá z přiloženého dopisu z června letošního roku, 
ani nereagují na výzvy ministerských úředníků, kteří nabízí městské části, uchá-
zení se o další fi nanční prostředky určené přesně na to, co je podstatou problé-
mů – Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol. Kopii dopisu z mi-
nisterstva adresovanou panu starostovi Malinovi z 20. 6.2016, která dokazuje, že 
pan Cutych rodičům vědomě neříká pravdu, přikládám.
Žádám Vás tímto o důkladné prošetření vzniklé situace, očekávám Vaši reakci na 
výše uvedené 4 body včetně omluvy rodičům a pevně věřím, že se podobná situ-
ace už nikdy nebude opakovat. Takové projevy na půdu vzdělávací instituce v de-
mokratické zemi opravdu nepatří.
Dále bych Vás chtěl vyzvat, jako radní městské části, k výraznému zintenzivně-
ní snahy o získání fi nančních prostředků z jiných zdrojů než kupčením s develo-
perem formou změn územního plánu a masivního navyšování výstavby v Dolních 
Chabrech. Nejen já jsem přesvědčen, že zdroje existují, jak na krajské tak na ce-
lorepublikové úrovni.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího pro Dolní Chabry
Petr Kasa, Dolní Chabry,email: petrkasa@gmail.com
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Inzerce

www.novechabry.cz

Obchodní prostory k pronájmu
v blízkosti vašeho domova

800 810 100

Máte podnikavého ducha a sháníte prostory pro svůj podnikatelský záměr? Neváhejte využít nabídky pronájmu 
obchodních jednotek v multifunkčním komerčním centru v Nových Chabrech a přizpůsobte si je dle vašich přání. Výstavba 
centra byla zahájena v březnu letošního roku a od jara 2017 získají Dolní Chabry nové obchody a služby každodenní potřeby.  
 
Moderní komerční centrum se skládá ze dvou budov s obchodními jednotkami od 31 do 291 m2. V těsné blízkosti probíhá 
také výstavba mateřské školy. Mezi budovami bude vystavěno atrium s lavičkami pro posezení a uměleckým dílem od 
známého českého sochaře.
 
V případě zájmu o pronájem nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím bezplatné linky 800 810 100 nebo navštivte náš web.
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8   Sport

Florbal 
Florbalový kroužek na základní škole v Dolních Chabrech je pořádán 
pod záštitou fl orbalového klubu Black Angels již více než pět let 
a tradičně se účastní neligových turnajů Kids Floorabll League, které 
Black Angels pořádají.
Turnaje Kids Floorball League mají ve fl orbalovém klubu Black Angels 
dlouholetou tradici. Jedná se o turnaj, ve kterém se klub snaží dát 
maximální herní prostor nově příchozím hráčům do klubu nebo hráčům 
ze základních škol, na kterých má Black Angels své fl orbalové kroužky, 
ze kterých se často rekrutují pozdější hráči fl orbalového klubu. 

V průběhu dne se ve Sportcentru v Letňanech, kde se turnaj koná, odehrají celkem tři turnaje, přičemž každý 
z nich trvá tři hodiny a jednotlivé týmy v nich odehrají čtyři nebo pět zápasů. Svá utkání nejdříve odehrají 
týmy kategorie přípravek, následně týmy kategorie elévů a celý turnajový den pak uzavírají týmy partnerských 
základních škol. Na turnaji se tak v průběhu celého dne prostřídá přibližně 240 – 300 hráčů, kteří předvádí 
výkony na hranicích svých možností a ukazují, že turnaje Kids Floorball 
League mají smysl, neboť pro malé fl orbalisty není nic důležitějšího, 
než nabírání herních zkušeností.
Co se herní stránky turnaje týče, hraje se herním systémem tři hráči v 
poli a brankář, turnaj probíhá na dvou hřištích zároveň a herní čas je 
buďto dvanáct nebo deset minut, v návaznosti na počtu přihlášených 
týmů na turnaj. Na turnaji jsou vždy certifi kovaní rozhodčí, kteří mají 
zkušenosti s prací s dětmi. Týmy jsou v rámci turnaje rozděleny do 
dvou skupin po čtyřech nebo po pěti, kde hrají zápasy se všemi 
soupeři. Po odehrání skupinových fází turnaje přichází na řadu zápasy o umístění, kde fi nále sehrají vítězové 
obou skupin, o třetí místo se utkají druhé týmy ze skupin atd. Na závěr každého z turnajů probíhá vyhlášení 
s předáním cen nejlepšímu hráči z každého týmu a zároveň i všem zúčastněným týmům dle jejich umístění, 
takže každý odchází z turnaje přinejmenším se sladkou odměnou.
Týmy ZŠ Dolní Chabry na prvním turnaji Kids Floorball League v této sezóně, který se odehrál 6.11.2016, 
byly přihlášeny do kategorií elévů a samozřejmě do kategorie kroužků. V obou případech předváděli mladí 
šikulové ze základní školy Dolní Chabry vynikající výkony okořeněné množstvím vsítěných branek. Nebylo tak 
náhodou, že se týmy v obou kategoriích ukázaly ve fi nálových bojích. V případě turnaje kroužků dokonce oba 

týmy ze ZŠ Dolní Chabry sehrály fi nále proti sobě. V kategorii elévů 
přetlačili mladí Chaberáci tým Lokomotiva Louny, což byl až do té 
doby jednoznačný suverén své skupiny a horký favorit na vítězství. 
Chaberští se tak postarali o velkou senzaci, když celkově ve dvou 
turnajích obsadili první respektive první a druhou příčku.
Turnaje Kids Floorball League jsou jednoznačně akcí, které se stojí 
za to zúčastnit. Pořádají ji mladí zapálení lidé, kteří se snaží šířit svůj 
oblíbený sport mezi děti, a nutno říci, že se jedná o turnaj budoucích 
fl orbalových nadějí, který má vynikající atmosféru. Zveme Vás 
všechny, kteří se chcete přesvědčit na vlastní oči a chcete podpořit 
týmy ze ZŠ Dolní Chabry, abyste dorazili do Sportcentra v Letňanech 

29.1.2017, kdy se koná nejbližší ze série turnajů Kids Floorball League.

Rozhovor 
V letošním kole StarDance reprezentoval Chabry Ladislav Vízek, který tančil 
spolu s Evou Krejčířovou. 

Jak vzpomínáte na StarDance a komu jste fandil? 
Pro mě to byl neuvěřitelný životní zážitek. Účast jsem dlouho zvažoval, přemluvil 
mě nakonec Marek Eben a nelitoval jsem, i když k tanci jsem měl vždycky hodně 
daleko. Po celou dobu příprav a natáčení panovala úžasná atmosféra, která 
člověka neuvěřitelně nabije. Fandil jsem hlavně sportovcům, Olze Šípkové a pak 
Ondřeji Bankovi, i proto, že převzal mou tanečnici Evičku, které jsem vítězství 

hodně přál.

Budete v tanci pokračovat, třeba 
na místním plese fotbalistů? 
Vypadá to, že v únoru si ještě 
zatančím s Evičkou na chaberském 
fotbalovém plese, abych pobavil 
Chabry živě. Trénujeme choreografi i 
ze StarDance a televize nám snad 
zapůjčí nějaké rekvizity a kostýmy. 
Pak si doufám dám od tance delší 
pauzu.

Jak se Vám bydlí v Chabrech?
Bydlí se mi tady moc dobře. 
Považuji se už za Chaberáka, i když 
jsem naplavenina z Čimic. Chabry 
jsou více méně klidné místo pro 
pohodový rodinný život, mám tady 
spoustu fajn kamarádů, se kterými 
se rád scházím v místních šikovných 
hospodách. Líbí se mi, že Chabry 
stále žijí fotbalem tak jako já. 

ZLATO, STŘÍBRO, BRONZ
PRAHA – OPEN 2016    „Míčový trojboj“
Na podzim se tradičně v karlínské 
sokolovně konaly závody dětí 
v míčovém trojboji – kop na branku, 
hod na branku a střelba na koš 
a naše děti z tělovýchovné jednoty 
se úspěšně zúčastnily. Závodily 
v družstvech, v kategorii rodiče 
a děti, v kategorii předškolních dětí 
a kategorii nižší žactvo.
Závodníci:
R + D :
Tomáš Foit + táta Jiří - stříbro za pár, Tomáš - bronz v jednotlivcích + zlato 
v družstvech 
Mikuláš Beneš + máma Klára - zlato v družstvech
Dita Pilařová + táta - zlato v družstvech, bronz v jednotlivcích

Předškolní: Josefínka Kurková 

NŽ: Nela Foitová - stříbro v družstvech
Sandra Klírová - stříbro v družstvech, 
stříbro v jednotlivcích
Lenka Petráková - stříbro v družstvech 

Odkaz na fotky a krátké video ze závodů: 
https://youtu.be/SdNb59YFeFs;
http://www.rajce.net/a13475051 

Závodníkům blahopřeji a děkuji rodičům, kteří 
si udělali čas a děti doprovodili na závody.
Ivana Rakovská
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