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Zprávy z úřadu

Poděkování odstupujícím radním
 Od počátku srpna se stali novými členy Rady MČ zastupitelé Volby 
pro Chabry Lenka Nikodýmová a Jan Vokurka, kteří nahradili Martina 
Cutycha a Josefa Malého. Odstupujícím radním děkuji za práci, kterou 
pro Dolní Chabry vykonali, a s nově zvolenými se z pozice starosty těším 
na úzkou a spokojenou spolupráci.

Výběr ze zasedání zastupitelstva  
21. června 2017
Zastupitelstvo souhlasilo

 � s doplněním komise pro otázky SOKP o tyto členy: J. Vokurka, M. Malina, 
J. Malý, a P. Vávra. Současně přijalo rezignaci H. Francové.

 vzalo na vědomí
 � zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích 

smluv týkající se darů poskytnutých MČ za rok 2016.
 � zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za 

rok 2016, při nichž nebyly zjištěny nedostatky.
 � sestavení účetní závěrky MČ za rok 2016, která byla sestavena dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní 
výkazy byly zaslány do CSÚ HMP a prošly formální kontrolou správnosti 
vazeb. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2016 byla schválena.

projednalo
 � závěrečný účet MČ k 31.12.2016 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením.
 � darovací smlouvu, Smlouvu o spolupráci a Dohodu o právech 

a povinnostech z odpovědnosti za vady MŠ Beranov, související s výstavbou 
sídliště v lokalitě Beranov mezi smluvními stranami MČ, Nadačním fondem 
Star Group, Nové Chabry Development s.r.o. a s dílčími subjekty Nové 
Chabry A, B, C, D, E. s.r.o. a Nové Chabry Alfa, Beta, Gamma, Delta, Zeta  
s.r.o., včetně smluv o zřízení věcných břemen (služebnost 1 a služebnost 
2) v souvztažnosti k vlastníkům pozemku a  vlastníkům vodního díla, jeho 
dalšímu užívání  kanalizační přípojky a  práva vstupu a vjezdu na pozemek. 
Zastupitelstvo souhlasilo se všemi  předmětnými dokumenty, tj. s Darovací 
smlouvou, s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009 
a s Dohodou o právech a povinnostech z odpovědnosti za vady.

 � předloženou zprávu o provedení Inventarizace za rok 2016 a schválilo její 
výsledek.

 � žádost o změnu ÚP na pozemku parc.č. 1246/32, k.ú. Dolní Chabry 
o výměře 90 000 m2. Pro neúplnost a spornost podkladů věc odlož ilo na 
další zasedání ZMČ. 

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Vážení spoluobčané,
po krásném období prázdnin a volna se 
opět vrátil začátek školního roku.
Ten letošní je pro naši městskou část 
výrazně odlišný. Poprvé v historii otevírá 
své „brány“ zcela nová mateřská škola.
Projekt na její vybudování vznikl ve 
spolupráci s investorskou společností již 
před více než osmi lety. Jednání postupně 

zajistila vybudování a bezplatné předání objektu i zahrady Dolním 
Chabrům. Vlastní výstavba už byla rychlejší. Velmi náročná pro nás 
pak byla fáze zaregistrování a především vybavení mateřské školy. 
Rozhodli jsme se následovat vysokou úroveň stavby také vybavením 
učeben i dalších prostor. Času na dokončení interiérů bylo však velice 
málo, proto patří velké poděkování ředitelce MŠ paní Daně Antošové 
a Radě MČ za perfektně odvedenou práci.
Teď již jen přání aby se dětem ve školce líbilo. 

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
19. července 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

 � rezignaci p. Martina Cutycha na funkci 
člena Rady a rezignaci p. Josefa 
Malého na funkci člena Rady a na funkci 
místostarosty.  Oba jmenovaní zůstávají 
i nadále členy Zastupitelstva.

zvolilo
 � v souvislosti s uvolněnými posty radních 

dva nové členy Rady, kterými se stali 
p. Jan Vokurka a paní Lenka Nikodýmová.

schválilo
 � dodavatele na vybavení interiéru MŠ 

Beranov, kterým se stala fi rma DENELL 
TRADE, s.r.o. Pověřilo starostu k podpisu 
smlouvu.

 � dodavatele rekonstrukce víceúčelového 
hřiště na pozemku ZŠ.  Jako dodavatel 
byla vybrána fi rma 4soft, s.r.o. Starosta byl 
pověřen k podpisu smlouvy.

Výběr ze zasedání rady 
10. července 2017
Rada  jmenovala

 � novým členem přestupkové komise paní 
Moniku Hruškovou.

projednala
 � problematiku rozdělování státních 

dotačních prostředků v oblasti sportu. 
Souhlasila s okamžitou nápravou 
současné situace v této oblasti a podporuje 
nová, transparentní, objektivně měřitelná 
a kontrolovatelná kritéria.

souhlasila
 � s uzavřením smlouvy o umístění 

nereklamního zařízení (rad na komunikaci 
Spořická) se společností COST CONTROL, 
s.r.o. Zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

 � s výměnou plynoměru a rekonstrukcí 
odběrového místa v ZŠ v souvislosti se 
závadou na plynovém zařízení v červnu 
2017.  Na základě protokolu o technickém 
stavu zařízení, který obdržela od Pražské 
plynárenské, a.s., k opravě zařízení určila 
fi rmu INSTAMA s.r.o. Pověřila starostu 
k zadání objednávky prací.

nesouhlasila
 � s úpravou nájemní smlouvy se společností 

Vodafone Czech Republic, a.s. – 
s žádostí o snížení nájemného, zrušením 
infl ační doložky, možností podnájmu 
ostatním operátorům, rozšířením rozsahu 
zařízení, zavedením optického kabelu 
a prodloužením nájemní smlouvy. Požaduje 
osobní jednání se zástupci této společnosti.

schválila
 � žádost o investiční dotace z rozpočtu hl.m. 

Prahy pro rok 2018.
posoudila

 � nabídky na realizaci víceúčelového 
sportoviště při ZŠ Spořická. Doporučuje 
Zastupitelstvu jako zhotovitele fi rmu 4-soft, 
s.r.o.  
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Zprávy z úřadu

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Bude probíhat v neděli 24.9. ve zkráceném režimu 09:00-
13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto 
stanovištích :
Bílenecké náměstí 24.9.2017 9:00 - 13:00
Dvorní   24.9.2017 9:00 - 13:00
V Kratinách  24.9.2017 9:00 - 13:00
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský 
odpad,nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory, 
pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. 
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU 
URČENY PRO BIOODPAD !!!
Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
09.09.2017 09:00-12:00 Bílenecké náměstí 
09.09.2017 09:00-12:00 U Větrolamu

30.09.2017 13:00-16:00 Dvorní 
30.09.2017 13:00-16:00 Velemínská
Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru před uplynutím doby 
přistavení bude kontejner odvezena nový kontejner již přistavován nebude. 
U kontejnerů budepo celou dobu přistavení přítomna obsluha. Kontejner 
je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, 
případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků.  
Služba je určenapouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

Zaslali jsme námitky 
proti další výstavbě v Beranově
Rozvoj Dolních Chaber nelze zastavit ani se mu uměle bránit, 
je však třeba dodržovat nastavená pravidla a hájit zájmy 
našich občanů. Dle návrhu Komise stavební a dopravní, 
jejímž předsedou je zastupitel Josef Malý, proto vedení MČ 
projednalo a následně odeslalo námitky k územnímu řízení 
o Nových Chabrech – fázi F a G. Stanovisko MČ podporují 
zastupitelé Volby pro Chabry.
V dokumentu uvedené námitky jsou zásadní pro ochranu zájmů 
obce a zájmů občanů obce. Zaslány byly ve stručnosti v těchto 
bodech:
• Námitka k nevyhovujícímu řešení dopravní obslužnosti 

stavby: Slíbené dopravní napojení na ulici K Ládví 
není doposud žadatelem z hlediska povolení vyřešeno  
a ulice Kobyliská je dlouhodobě dopravně vyčerpána. Pro 
požadovanou stavbu tak nelze žádost akceptovat.

• Námitka k nedostatečné kapacitě parkovacích stání: 
Záměr započítává parkovací místa, která pro stavbu 
nejsou přípustná. Počet parkovacích stání tak neodpovídá 
požadavkům stanoveným v ust. § 32 pražských stavebních 
předpisů.

• Námitka k umístění stavby do území: Navrhované 
šesté nadzemní podlaží přímo odporuje okolní zástavbě  
a neodpovídá mnoha požadavkům MČ Praha 8 na zástavbu 
v této lokalitě.

• Námitka k hospodaření se srážkovými vodami: Pro 
zajištění souladu s řádným hospodařením se srážkovými 
vodami bylo v žádosti užito nesprávných předpisů a norem.

• Námitka k dalším narušením oprávněných zájmů obce: 
Výstavba předmětných domů s sebou nese negativní 
dopady především na oblast dopravy, školství a další 
infrastruktury, které je potřeba dořešit, aby se předešlo 
velkým komplikacím.

Záměr developera v oblasti je dlouhodobě známá záležitost, je 
však třeba řídit se platnými předpisy a ustanoveními. Všechny 
výše zmíněné námitky jsou pro nás nesporně důležité a z výše 
uvedeného je patrné, že nešlo navrhnout stavebnímu úřadu 
jinak, než aby zmiňovanou žádost zamítl.
Kompletní text podaných námitek vedení Dolních Chaber byl 
zveřejněn na webu MČ. 

Výběr ze zasedání rady 1. srpna 2017
Rada vzala na vědomí

 � dopis přípravného výboru referenda vyjadřující se  
k problematice zahájení územního řízení pro stavbu 
„Nové Chabry-fáze F a G.“

projednala 
 � žádost o vyjádření k úpravě komunikací č. 101a 103  

v areálu bytových domů Nové Chabry. K předloženému 
návrhu nemá připomínky.

souhlasila
 � s nákupem vybavení MŠ Beranov podle seznamu, který 

předložila ředitelka MŠ – vybavení kuchyně a povlečení 
do výše 200.000,- Kč.

 � s opravou omítky budovy ZŠ z bezpečnostních důvodů.
schválila 

 � rozpočtové opatření č. 4 v roce 2017. Ukládá starostovi 
předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

 � Žádost ZŠ o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na 
pořízení 2 PC sestav včetně SW pro výuku v učebnách 
1. stupně. 

 � žádost ředitelky MŠ Chaberáček o finanční příspěvek na 
dovybavení kuchyně MŠ dvěma lednicemi s mrazákem  
a drobným vybavením v celkové hodnotě 50.000,- Kč. 

 � K podpisu darovacích smluv Rada zmocnila starostu.

Dopravní situace a my z Dolních Chaber
Problematika dopravy je jedním ze základních prvků práce 
městské části. A její význam se se současným růstem obtíží 
úměrně zvyšuje. Intenzita provozu především v ranních špičkách 
se často blíží kolapsu a dá se očekávat další zhoršování. Aktuálně 
je vše násobeno rekonstrukcí dálnice u Zdib a současnou opravou 
komunikace v Líbeznicích.
Dnešní stav však není dílem okamžiku ale výsledkem 
dlouhotrvajícího vývoje s negativními dopady v současnosti. 
Obrovský nárůst obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí hlavního 
města v posledních letech je v přímém rozporu s tempem 
budování potřebných komunikací. Dopravní komplikace se tak 
staly problémem pro více okrajových městských částí.
Dokončení základního prvku, tolik potřebného pro zlepšení situace, 
tedy Silničního okruhu kolem Prahy nelze přes pokračující práci 
Starostů pro okruh v nejbližší době očekávat. Alespoň částečnou 
pomocí se tak jeví především zvýhodnění a podpora hromadné 
přepravy na úkor té individuální automobilové. V našem případě 
jsou to především autobusy a výhledově také tramvaj. Pro 
autobusy bude na příjezdu do vnitřního města vyčleněn speciální 
jízdní pruh. Vzhledem ke konstrukčním komplikacím jak v oblasti 
Zdib, tak v intravilánu Dolních Chaber a Kobylis, nelze od tohoto 
řešení očekávat spásu, částečné uvolnění by však přijít mělo. 
Zásadní zlepšení by mohlo přijít až s vybudováním tramvajové 
trati.
V současné době probíhají pod vedením Středočeského kraje 
jednání, která realizaci tramvajové trati přibližují. Prodloužení 
tramvají až k obci Sedlec, by s vybudováním několika záchytných 
parkovišť mohlo být řešením. Termín realizace je plánován do 
roku 2022.
Součástí zlepšení prostupnosti předměstských oblastí je také 
možnost rozložení dopravního zatížení mezi více stávajících 
komunikací. Řešení situace vyžaduje komplexní pohled, a proto 
vedení městské části nechává zpracovat Dopravní studii MČ. 
Dolní Chabry jsou však městskou částí a nikoli obcí, kterou je 
hl. m. Praha. Tento status je pro veškeré rozhodování i finanční 
pravomoci komplikací a může být z tohoto důvodu prosazení 
záměrů naší samosprávy obtížné.
Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněném dne 2. května 2017 ve 
Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek   20. října 2017  od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
Stálý seznam voličů, voličský průkaz
Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany 
České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha – Dolní Chabry. Každý volič 
si může v úředních hodinách na ÚMČ Praha – Dolní Chabry ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva. 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v 
jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 2. května 2017 podávat několika způsoby:
• žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
• žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ztib27j)
 Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017.
• osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha – Dolní Chabry o žádosti po prokázání  
 totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
(Pozn.: Při osobní žádosti v období od 5. října do 18. října 2017 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku.
ÚMČ Praha – Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kanc. č. 106, 
tel: 283 852 857, p. Pisingerová, p. Knoblochová

                   

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

máte-li zájem zúčastnit se spolu s Vašimi miminky chaberského vítání nových občánků, prosím, 
ohlaste se na emailovou adresu lucie.knoblochova@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277. 

Podzimní termín vítání občánků je 7. listopadu v 17:00h v Chaberském dvoře. 

Prosím o přihlášení do 15.10.2017.

K registraci je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum 
narození, trvalý pobyt a kontakt.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat informace o narození dítěte bez
souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

Volby

Komise

Akce Kulturní a sociální komise v září
Kavárničku pro seniory zahájíme po prázdninové odmlce již ve středu,6.9. , následující 
bude 20.9.a sejdeme se jako vždy od 15,30 v Chaberském dvoře.
Září bude bohaté na kulturní programy. V polovině září, 16.9. připravujeme akci 
Zažít město jinak - sousedské slavnosti. V jejich rámci se můžete zapojit do zábavného 
programu pro všechny generace. V září nabízíme zájemcům také autobusový zájezd 
do Krkonoš na naučnou stezku v korunách stromů a posléze v kořenech stromů, kde 
si ti odvážnější mohou zkusit jízdu tobogánem 60 m dlouhým. Výlet se uskuteční v 
sobotu 16.9. odjezd v 8 hodin od školy. Přihlásit se můžete v knihovně. Dospělí 250.-
Kč, děti zdarma. Tradiční Krajanské slavnosti proběhnou v neděli 1.10. od 14 hodin. 
Letos se představí soubory z Chorvatska, Srbska, Hercegoviny, Slovenska, Ukrajiny 
a Ruska. Těšíme se na vaši účast na všech akcích, které pro vás připravujeme.
Kulturní a sociální komise zastupitelstva MČ Praha Dolní Chabry

11. ročník 
Krajanských 
slavností,
které se konají

v neděli 1.10.2017
od 14 hodin

na Hrušovanském náměstí.

Vystoupí soubory z Chorvatska, Slovenska, 
Slovinska, Ukrajiny, Ruska a Hercegoviny.

Kulturní a sociální komise 
a Kulturní centrum Chaberský dvůr

zvou srdečně na
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Dopisy občanů

Srpnové rozšíření zón placeného stání
v Kobylisích a Ládví
Na základě žádosti městské části Prahy 8 došlo od soboty 
26. srpna 2017 k rozšíření zón placeného stání v oblasti 
8.3 Kobylisy a Ládví. Zóny jsou rozšířeny v úseku nad 
Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji až k hranici 
MČ Prahy 8 a v oblasti pod touto ulicí přibližně ohraničenou 
ulicemi Horňátecká a Čumpelíkova. Mapy zobrazující, 
v jakých přesně místech jsou zóny nově zavedeny lze nalézt 
v přízemí tzv. Bílého domu, v registračním místě pro ZPS 
v Kulturním domě Ládví a na internetových stránkách www.
parkujvklidu.cz. Tyto plánky ukazují i jaký druh zón bude 
v dané ulici zaveden.     

Zprávy z okolí

Pozvánka na BřeziněFest 2017
V sobotu 16. září se v Praze-Březiněvsi uskuteční 
1. ročník celodenního rodinného festivalu – BřeziněFest 
2017. Dopolední program bude věnován převážně dětem. 
Vedle vystoupení skupiny Bombarďák a venkovní diskotéky 
budou pro menší návštěvníky připraveny Kašpárkovy 
atrakce (obří bicí, bejbypankoví holičové, rajtovací postal a 
řada dalších). Po obědě přijdou na řadu kapely a interpreti 
různých žánrů. Na své si přijdou příznivci tanečních rytmů, 
popové klasiky i rockové muziky. 
Hlavní hudební hvězdou večera bude skupina Tata Bojs, 
před ní se představí dynamičtí The Prostitutes nebo Jan 
Kalousek s kapelou. Celý den bude k dispozici bohatý 
a netradiční catering. 
Vstup na festival bude zdarma, z ušetřených peněz budou 
moci návštěvníci podpořit fi nanční sbírku ve prospěch 
Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce, a to 
prostřednictvím projektu Lucie Borhyové LuckyBe dětem. 
Další informace: http://www.brezineves.cz/index.php/
brezineves-v-mediich/brezinefest-2017 

Babí léto v Bohnicích
V sobotu 9.9.2017 od 12:00 hodin se bude v areálu 
Psychiatrické nemocnice Bohnice konat 
multižánrový festival Babí léto.

Loutky pod pavlačí 
V kavárně Pod pavlačí uvidíte 30. září dvě loutková představení v 
podání Ilegumovi divadelní společnosti. Od 14:00 se představí 
výpravné maňáskové představení Pražské pověsti, se kterým se 
přeneseme do staré Prahy do dob Fausta nebo mistra Hanuše. Hned 
poté, od 16:00 uvidíte představení Zlatá ryba, které získalo řadu cen 
na pražském loutkářském festivalu a bylo nominováno do hlavního 
programu celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim.“
Termíny vystoupení
30. září od 14:00 - Pražské pověsti
30. září od 16:00 - Zlatá ryba
Ilegumova divadelní společnost ; ilegum.webnode.cz

Barbora Floriánová 
Milí Chaberáci!
Do nového školního roku bychom měli vstoupit s pozitivní energií 
a tedy i tento článek přináší novinky, které se vyvíjejí dobrým 
směrem. 
Nezačalo to dobře. Developer nenápadně o prázdninách podal 
žádost vedoucí k rozšíření výstavby v Nových Chabrech.  Tato 
žádost je v rozporu jak s referendem, tak v sobě nese další hrubé 
nedostatky. 
Dne 18. 7. 2017 bylo zveřejněno oznámení  o zahájení územního 
řízení  na základě žádosti developera. Nicméně, spolek ZA LEPŠÍ 
CHABRY, z.s., který je účastníkem řízení, podal v zákonné lhůtě 
své námitky. 
Krok developera je v přímém rozporu s výsledkem listopadového 
referenda a je třeba poděkovat všem, kdo se v něm přišli vyjádřit,. 
To, že developer nemůže tímto způsobem jednat, je právě první 
hmatatelný výsledek referenda.  Také, přestože na mimořádném 
zastupitelstvu 19. 7. o této věci nepadlo ani slovo, vedení obce na 

základě stejných důvodů rovněž následně podalo námitky.
Oznámení o zahájení řízení a námitky podané obcí jsou 
k nahlédnutí na úřední desce MČ Praha - Dolní Chabry. 
Námitky podané spolkem jsou na stránkách 18400.
Jsem osobně velmi potěšena, že po loňském velebení činnosti 
developera a celého projektu, dokonce ve speciáním vydání 
Chaberského zpravodaje, jsme se tentokrát shodli na rozumném 
přístupu k další výstavbě.
Co se týče dalších projektů v Chabrech, čekají nás nyní jednání 
o prodloužení ulice V Kratinách a výstavbě u Větrolamu. Jednání 
k těmto projektům nyní probíhají na Magistrátu hl.m.Prahy. 
Názory opozice k tomuto zde už  zazněly, můžete také shlédnout z 
nahrávky na stránkách www.praha.eu, v sekci záznamy z jednání 
Zastupitelstva HMP.
Držme si palce, ať shoda panuje… minimálně do dalších 
prázdnin!
Přeji slunečné září
Barbora Floriánová,   zastupitelka MČ Praha- Dolní Chabry

Zažít město jinak 
Milí spoluobčané, kulturní a sociální komise letos 
pro vás poprvé připravila ve spolupráci s týmem 
Auto*matu sousedskou slavnost Zažít město jinak. 
Tato slavnost se koná v rámci Evropského týdne 
mobility a letos se uskuteční v sobotu 16. září 
2017. Sraz je v 10 hodin v Chaberském dvoře. 

Čeká vás orientační běh 
a další aktivity. 
Za kulturní a sociální komisi, 
Barbora Floriánová a Hana Francová
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DIVOCH ZVE
ZÁŘÍ 2017
Výstava „Dráteník na vsi“ 12.9. - 12.11.
Vernisáž proběhne 12.9. od 17 hodin.
Vstupné 30 Kč

6.9. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje

20.9. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje

21.9. čt 19.30 h., Anna v ringu
Svižná komedie divadla DIVOCH aneb co všechno se může 
odehrát v jednom obýváku na francouzském předměstí. 
Svérázná služebná Anna se snaží zachránit manželství svých 
záletných zaměstnavatelů.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

23.9. so 15.00 h., Princezna na hrášku
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

1.10. ne 14.00 h., Krajanské slavnosti 
Soubory z českých krajanských komunit v zahraničí přijedou, 
aby zazpívaly, zahrály a zatančily české tance a písničky, 
které je spojují s původní domovinou.

3.10. 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.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Výstava „Dráteník na vsi“ 12.9. - 12.11.
Galerie Chaberský dvůr spolu s drátenickými tvůrci z Čech a Slovenska 
srdečně zvou na výstavu „ DRÁTENÍK NA VSI historie a současnost 
drátenického řemesla “.
Vernisáž proběhne 12.9. od 17 h. kdy nabídneme ukázky drátenického 
řemesla. Slavnostní zahájení s hudbou začne v 18.00 h. Některé výrobky 
bude možné zakoupit i objednat, některé si udrátujete pod vedením mistrů 
drátenického řemesla sami.

Eva Biarincová, Jitka Dvořáková, Rozálie a Štefan Ďurčatovi, Miroslav 
Chaloupka, Jaroslav Pahorecký, Věra a Josef Pichovi, Hana Řepková, 
Monika Sochůrková, Krasava Šerkopová, Ladislav Šlechta a dílo Jaroslava 
Frka a Ladislava Jurovatého st.
Výstava českých a slovenských dráteníků, členů bratislavského klubu Džarek 
(v drátenickém slangu učedník) a členů Cechu českomoravských uměleckých 
dráteníků, představí minulost a současnost tradičního slovenského 
drátenického řemesla. Název výstavy odkazuje k prostředí, odkud dráteníci 
vyšli, kde nejčastěji působili a kam se s výdělkem a zkušenostmi ze světa 
zase vraceli. Úspěšná výstava s mezinárodním obsazením byla v loňském 
roce vytvořena pro barokní sýpku ve středočeských Olbramovicích. V mírně 
obměněné podobě přichází do statku rodiny Stejskalů, v němž dnes sídlí 
galerie Chaberský dvůr. 
Dílny, kurzy a komentované prohlídky lze domluvit v CHDKC nebo na 
hanka.repkova@email.cz, tel. 605 421 757 nebo jitkatomaskova@seznam.cz, 
aktuální informace o výstavě na fb stránkách Drátování JD

Tradiční setkávání na Dvorečku
Každé úterý 9.30 - 11.00 h. od 3.10. 
Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) 
a doprovody, které se chtějí naučit říkadlům 
a písničkám za doprovodu hudebních nástrojů.
V pestrém programu nebudou chybět protahovací cvičení, 
ani oblíbená výtvarná dílna.

Pohádka „Princezna na hrášku“ 23.9. v 15.00 h.
Loutkoherecké představení na motivy klasické pohádky H.CH.Andersena. 
Jenom jedna princezna má to štěstí, aby se zalíbila rodičům prince 
Drahoslava. A právě o tom bude naše pohádka plná krásných loutkových 
scén, legrace a činoherních interaktivních výstupů.
Hrají: Jana Paulová, Ivana Hessová/Renata Kubišová



1. 

ročník Dne 
rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti

Cd

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

Hrají:

Režie: Alena Borhyová

 2. Premiéra

začátek představení V 19:30

Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

 21.9. 2017

Režie: Alena Borhyová

Marc Camoletti - Anna v ringu

Neděle 24. 9. 2017 bude patřit DIVOCHům
Přijďte podpořit chaberské ochotníky na přehlídku 
ochotnických souborů Divadelní OSMIČKA 
do Divadla Karla Hackera v Kobylisích. Od 16 hod. 
zde Divoši uvedou hru K. Čapka  „Jak se dělá divadlo” 
a od 19 hod. hru M. Camolettiho „Anna v ringu”. 
Vstupné je 50 Kč.

Žijte s námi naše divadlo!!!

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Chaberský dvůr              7



8   Rozhovor, Noc v knihovně

inzerce

Rozhovor s Milošem Křečkem, 
majitelem Muzea Lega 
Jak muzea Lega vznikají?
Nápad založit soukromé muzeum se zrodil v polovině roku 2010. 
Doma se mi nahromadilo od dětství více než 1000 modelů z Lega. 
Lego jsem rád dostával a i sám sobě za první vydělané peníze 
kupoval. Domácí vitríny na všechny exponáty už nestačily a navíc by 
byla škoda, kdybych si je nechával jen pro sebe. Pronajal jsem tedy 
prostory na Národní třídě, které svou ohromnou velikostí 340 m2 na 
začátku plně dostačovaly. 
Jsou všechna muzea stejné?
Sběratelství je moje vášeň, modelů stále přibývá a i obrovská výstavní 
plocha v Praze přestávala stačit. Pro další exponáty jsme proto 
otevřeli další muzea v jiných městech. Ke všem městům mám velmi 
blízký osobní vztah a snažím se, aby každé muzeum bylo jiné. Každé 
má svou dominantu. V Praze to je pětimetrový Karlův most, po kterém 
se prochází přes 1000 fi gurek a velké Národní muzeum. V Kutné hoře 
je to model Chrámu sv. Barbory a Kostnice, ve Špindlerově Mlýně 
padla velká spotřeba bílých kostek na sjezdovky, v Liberci jsme stavěli 
model místní radnice a v Jeseníku model budovy Priessnitzových 
léčebných lázní.
V čem jste unikátní?
Máme více než 6000 exponátů na 1000 m2 výstavní plochy a 80 000 
návštěvníků ročně. Jsme největší muzeum svého druhu na světě a já 
zároveň největší sběratel. Mám z toho obrovskou radost, motivuje nás 
to k dalšímu rozšiřování, stavění a hraní, nehodlám s tím přestat.

Jaký je Váš poslední model?
Můj poslední model je zároveň 
tím objemově největším. Je jím 
2,5 metru vysoká socha svobody. 
Stavěli jsme ji doma společně 
asi měsíc. Skládá se z 30000 
kostiček. Předlohou mi byl dvacet 
let starý tovární set, který je 
ale 50 cm vysoký. Podle svých 
matematických výpočtů jsem 
potom vytvořil větší kopii. Těší mě, 
že sochu svobody odhalil u nás v 
muzeu kamarád a herec Martin 
Dejdar.
Co na Vaši práci říká rodina?
Doufám, že je to baví. Mám čtyři 
děti a všechny se podílely a podílí 
na stavbě modelů a tvorbě muzeí. 
V Praze jsme vytvořili s rodinou 
20 tematických expozic. Na jejich 
stavbu bylo použito přes 1 000 000 kostiček. Chtěli jsme rychle otevřít, 
vše jsme společně zvládli za měsíc a půl.
Nemáte v plánu postavit nějaký chaberský model?
V Chabrech žiji 12 let. Až na nějaké menší nedostatky se nám tu velice 
líbí. Chybí nám osvětlený chodník z Chaber do Čimic, který bohužel 
zatím z Lega nepostavím, stejně jako retardéry, které bych si přál na 
Spořické. Ale třeba někdy dojde i na stavbu modelu nějaké chaberské 
dominanty, určitě Vám pak dám vědět.

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na 

emailovou adresu inzerce@dchabry.cz   nejpozději 
do  15. dne  v měsíci.     - redakce -

Ohlédnutí za letní nocí s Knihulkou
11.8. jsme se všichni těšili na tradiční letní nocování v knihovně. 
Celý den pršelo, ale jakmile se večer začaly scházet děti před 
knihovnou, déšť ustal. Na Knorově statku jsme si dali nejprve 
výbornou večeři a procházkou se vrátili do knihovny na vlnovou 
dílnu. Po čtení o medvídkovi Pú všichni spokojeně usnuli. 
Všechny děti byly úžasné.
Děkuji Lucii Vodrážkové za pomoc s organizací. Moc děkujeme 
ZŠ Dolní Chabry za zapůjčení žíněnek a Kavárně Pod pavlačí 
za výborné občerstvení.  Těšíme se zase v březnu. Bára Šedová



110 LET OD ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SPOLKU V CHABRECH! 
Na přelomu 19. a 20. století v Chabrech Horních i Dolních fungovalo hned 
několik různých spolků. Lidé se rádi bavili, dokázali žít společenským 
životem a pomáhali si navzájem! Dnes si připomeneme jeden 
z nejvýznamnějších dobrovolných spolků a to hasičský, jelikož letos v září 
uplyne právě 110 let od jeho založení. 
Dlouho dobu trvalo, než se hasičským sborům a hašení v českých zemích 

věnovala patřičná pozornost, přestože požáry v obcích působily velkou zkázu. Hořely 
nejčastěji stodoly, stohy slámy, dřevěné stavby s doškovými či šindelovými střechami. 
Důvodem bylo také svícení přímým plamenem, protože elektřina ještě nebyla zavedena. 
Velkým problémem bylo pak uhašení ohně, když poblíž nebyl zdroj vody. První hasičský sbor měla Praha od roku 1854, o 22 let 
později byl vydán policejní požární řád a od té doby započalo sdružování hasičských sborů ve městech a obcích.

V Chabrech byl sbor dobrovolných hasičů slavnostně založen 12. září 1907. Starostou sboru 
se stal Karel Dvořák, velitelem Alois Brázda. Obec sboru darovala „hasičskou kůlnu“ naproti 
hostinci U Kulhánků. V tu dobu obec již měla svou první ruční stříkačku, kterou zakoupila 
roku 1874. Byl to velký pokrok od hašení pouhými džbery! Po 37 letech se podařilo získat 
již modernější stříkačku s funkcí samostatného nasávání vody a dosahu hašení na velkou 
vzdálenost. Po čase byla zdokonalena benzinovým motorem, který vodu z nádrže čerpal 
sám. V roce 1941 byla pořízena nejnovější stříkačka s dvoutaktním čtyřválcem a s hadicemi 
dlouhými až 400 metrů. Tento stroj chrlil za 
minutu až 400 hl vody. 

V dobách první republiky hasičský sbor v Chabrech nadále vzkvétal. V roce 1937 
měl 26 členů, 114 přispívajících, 7 žen a 10 žáků. Hasiči dokázali uhasit nejeden 
požár, pomáhali při živelných pohromách, záchranných akcích, zúčastňovali 
se župních cvičení a soutěží v hasičské technice. V 80. letech však začala 
hasičská činnost v Dolních Chabrech upadat, až byla v roce 1995 ofi ciálně 
ukončena a její majetek byl převeden na hasičský sbor Prahy 8. Dnes po 110 
letech nám o statečných hasičích v Chabrech vypráví staré kroniky a pamětníci.
Za OSOP J. Snížková a M. Mrňavá

KONCERT 
CHABERSKÝCH MISTRŮ 
NA ZÁCHRANU OBRAZU

02.09.2017 v 18 hod

Kostel Stě� sv. Jana Kř�tele
Dolní Chabry
Bílenecké nám.

Chaberš� sólisté, 
členové věhlasných komorních souborů 
a předních pražských orchestrů, 
podpoří svým koncertem záchranu 
obrazu z kostela - Křest Krista v Jordáně.

 
Violoncello - Petr Nouzovský a Ivan Vokáč 

Viola - Kris�na Fialová a Vladimír Bukač 
Housle - Markéta Vokáčová
Flétna  - Zuzana Bandurová

Lesní roh - Adéla Triebeneklová
Trumpeta - Richard Hora

Doporučené vstupné 150 Kč

02.09.2017 v 18 hod
Chaberš� sólisté, 
členové věhlasných komorních souborů 
a předních pražských orchestrů, 
podpoří svým koncertem záchranu 
obrazu z kostela - Křest Krista v Jordáně

Violoncello - Petr Nouzovský a Ivan Vokáč 
Viola - Kris�na Fialová a Vladimír Bukač 

Doporučené vstupné 150 Kč

 Jana Kř�tele

U příležitosti svátku Stětí sv. Jana Křtitele pořádá
Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz

Sdružení       9
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Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry srdečně zve do svých řad 
všechny milovníky sportu!
Pravidelné aktivity začínají v týdnu od 11. 9. 2017:
- tenisová škola pro děti od 5 do 15 let (tréninky probíhají  
 pondělí-středa-pátek odpoledne, zápis se koná ve čtvrtek 
 7.9. 2017 od 17:00 v Sokolovně)
- cvičení rodičů s dětmi od 3 do 7 let (první hodina ve čtvrtek
 14. 9. 2017 od 17:00, přijít lze i bez předchozího přihlášení)
- gymnastika pro dívky od 7 do 15 let  (první hodina ve čtvrtek 
 14. 9. 2017 od 18:15, přijít lze rovněž bez předchozího 
  přihlášení)
- cvičení dospělých (první hodina v úterý 12. 9. 2017 
 od 17:00 – cvičení na míčích a 18:30 – 
 kondiční cvičení, přijít lze i bez předchozího přihlášení)
- stolní tenis – individuální hodiny, po předchozí domluvě
Další sportovní aktivity je možné domluvit přes e-mail 
info@sokoldolnichabry.cz nebo na tel. 603 316 632.

TJ ZŠ CHABRY cvičí 
v tělocvičně základní školy Dolní Chabry, Spořická 400 takto:

Úterý  
16:05 – 17:05 předškolní děti 4 – 6 let I. Rakovská
17:05 – 18:05 chlapci a dívky 1.- 3. třída I. Rakovská
19:00 – 20:00 senioři a seniorky                J. Vokáč ,I. Rakovská
zaměřeno na zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů všech 
věkových kategorií, cvičení SM systému

20:00 – 21:00 muži – kondiční a posilovací cvičení J. Vokáč 

Středa 
17:00 – 18:00 volejbal mix 4. oddíl R. Bílek
18:00 – 19:30  volejbal mix 2. oddíl D. Řičánek
19:30 – 21:00 volejbal mix 1. oddíl M. Mrňavá

Čtvrtek  
17:00 – 18:00  nohejbal   R. Dvořák

Neděle 
18:00 – 19:30 volejbal mix 3. oddíl  J. Vávrová
Informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů na hodinách 
nebo na mobilním čísle 730 641 912 –  Ivana Rakovská
Všechny zájemce o cvičení zve na své hodiny
 cvičitelský sbor TJ ZŠ Chabry

inzerce

Loučení s deváťáky
Na konci června v Chaberském dvoře proběhlo již tradiční 
loučení s žáky devátých tříd ZŠ Chabry. Všem přejeme 
hodně štěstí v jejich další životní etapě. nebo na mobilním  
čísle 730 641 912 –  Ivana Rakovská



Inzerce

www.novechabry.cz

První obchody a služby komerčního centra
otevírají již na podzim 2017

800 810 100

Komerční centrum Nové Chabry se pro vás již dokončuje, a tak už na podzim tohoto roku můžete naplno využívat nových 
obchodů a služeb. Těšit se můžete na:
 > Potraviny
 > Vinotéku
 > Fitness
 > Restauraci
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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: Mgr. Barbora Šedová, Hana Francová, Vlastimil Tomšů, Miroslav Malina. Grafika: Rcom.cz s.r.o. Nevyžádané rukopisy a další 
podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.  
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. 
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SK Dolní Chabry
Po prázdninách začíná nejen školní rok, ale i mistrovské 
soutěže ve fotbale pro naši mládež. Naši muži už svoji 
soutěž v Pražském přeboru zahájili. V mládežnických 
kategoriích pro letošní sezonu máme přihlášeny soutěže 

pro starší a mladší přípravku, mladší žáky a poprvé obsadíme i obě 
dorostenecké kategorie. Bude se tedy určitě nač dívat.

Rozpis domácích zápasů chaberských týmů v září 2017:
Datum a čas Hosté   Soutěž
08.09.2017 17:30 Vinoř   Ml. přípravka
09.09.2017 17:00 Motorlet   Muži
10.09.2017 15:15 Bohnice   St. přípravka
10.09.2017 17:00 Praga   St. dorost
15.09.2017 17:00 Březiněves  Ml. přípravka
16.09.2017 10:30 Dolní Počernice  Ml. dorost
17.09.2017 16:30 Lochkov   Ml. žáci
23.09.2017 16:30 Zbraslav   Muži
24.09.2017 14:45 Union Žižkov  St. přípravka
24.09.2017 16:30 Satalice   St. dorost
28.09.2017 10:30 Sparta Praha - dívky Ml. přípravka
01.10.2017 14:45 Březiněves  Ml. žáci
01.10.2017 15:00 Spoje   Ml. přípravka
01.10.2017 16:30 Čechie Smíchov  Ml. dorost

Přijďte si zkusit fotbal na novou sezonu
Pro novou sezonu uvítáme ve svých řadách mladé hráče do všech 
věkových kategorií.  Přijďte si vyzkoušet fotbal na krásné travičce 
pod dohledem našich trenérů. Rozpis tréninku naleznete na našich 
webových stránkách www.skchabry.cz nebo volejte na tel. 602 166 011.
Naše áčko:

V Chabrech se po letech dává dohromady úspěšná parta, která 
vykopala 4x za sebou postup v žákovských kategoriích. Dnes už 
tito hráči nastupují, nejen za 
dorost, ale i za naše muže.

Zde je téměř 10 let stará fotka 
- poznáte některé hráče?

Florbalisté na táboře 
Florbalový klub BLACK ANGELS připravil začátkem srpna 
pro svoje děti z florbalových kroužků tábor ve Dvoře Králové. 
Chaberský kroužek, jako jeden z největších zástupců klubových 
kroužků vůbec, měl na tomto táboře nejvíc zástupců z řad mladých 
florbalistů. Děti přijely ovšem také i z Kbel, Letňan, Ďáblic nebo 
Čimic. Kromě florbalu si děti užily také další sporty a jiné zábavné 
hry, které byly připraveny na celý den. Florbalové tréninky v hale 
byly samozřejmě nejoblíbenější činností a většinou nikdo nechtěl 
z haly ani na oběd. Velkého nadšení se také dostalo návštěvě 
místního safari, kde děti obdivovaly africká zvířata. Všichni krásně 
všechno zvládli, jak děti, tak trenéři a všichni se již těší na další 
tábor. A komu se čekat nechce, na toho už brzy čeká opět kroužek 
na jeho základní škole.                                               Matěj Pošta

Letní příměstské tenisové kempy na 
Meteoru
V červenci a v srpnu se konaly na kurtech SK Meteoru v Praze 
8- Libni oblíbené letní tenisové příměstské kempy pro děti. 
Každoročně se těchto kempů zúčastňují desítky dětí z Chaber ve 
věku 4-15let, od začátečníků až po výborné závodní hráče a ani 
letošní rok nebyl výjimkou, Chaberáků bylo na kempech opravdu 
dost. O děti se staral zkušený trenérský tým složený z trenérů 
tenisu a atletiky. Kromě výuky tenisových a jiných pohybových 
dovedností, celý týden probíhaly různé tenisové soutěže  
a zápasy ve dvouhrách a čtyřhrách. Každý tenisový kemp byl 
vždy zakončen turnajem všech účastníků o medaile a ceny a 
hledáním pokladu, a poté následovala zmrzlinová párty. 
Děti na kempech zažívají mnoho legrace, navazují se nová 
přátelství, a proto se na kempy v dalších letech rádi vrací. Myslím, 
že všechny letošní kempy se velmi vydařily a už teď se těšíme na 
příští rok.
Ata Klofáčová

Omluva za chybu v tisku 
Jménem redakční rady se omlouvám paní Závitkovské za chybějící 
mezery v textu jejího dopisu, který byl uveřejněn v minulém čísle 
Zpravodaje. Při přípravě Zpravodaj k tisku došlo u tohoto dopisu  
k chybnému přenosu textu.                                      Hana Francová


