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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

O problémech velkých i malých
Je zvykem zabývat se především důležitými 
a velkými záležitostmi. Může se ovšem stát, 
že ty „malé“, které se nás bezprostředně 
dotýkají, mohou pro nás být aktuálně 
mnohem důležitější. Zaslouží si proto 
stejnou pozornost.
   Většinou očekáváme, že řešení akutních 
problémů bude realizováno rychle. Mám 
samozřejmě podobný pocit, a byl bych rád, 
kdyby tomu i praxe odpovídala. Někdy je 

realizace žádosti, nebo připomínky jednoduchá. Likvidace spadlého stromu, 
nebo oprava nefunkčního veřejného osvětlení by skutečně měla být vyřešena 
obratem.
   Zdánlivě podobně jednoduchý problém vyžaduje určitý čas. Namalování 
žluté čáry vodorovného dopravního značení, nebo obdélníku vyhrazeného 
parkovacího místa už kromě jednoduché realizace vyžaduje splnění formálního 
postupu povolení. Do jednání vstupují orgány státní správy, policie, stavební 
úřad a další, a v takovém případě se čas na realizaci prodlužuje. Někdy až 
nepochopitelně.
   Mým zájmem je, stejně jako vaším, řešit problémy rychle a efektivně. Věřím, 
že se to bude dařit v maximální možné míře. Jsem rád, že v oblastech, které 
jsou v kompetenci Úřadu naší MČ, se to celkem daří. Děkuji za to všem 
zaměstnancům úřadu i členům Rady MČ.

Výběr ze zasedání Rady 
18. prosince 2017
Rada projednala

  odměny ředitelkám příspěvkových organizací 
MŠ a ZŠ za příkladné plnění pracovních úkolů 
během uplynulého období (červenec-prosinec 
2017) ve výši, která je stanovena v neveřejné 
příloze  usn. č. 712/17/RMČ. Odměny budou 
hrazeny z ušetřených mzdových prostředků a 
z fondů odměn těchto příspěvkových organizací 
v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

jmenovala
  Tomáše Trenklera členem redakční rady 

Chaberského zpravodaje.
schválila

  prodloužení nájemní smlouvy společnosti Endl 
Petr na dobu určitou a to od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2019. Zmocnila starostu k podpisu 
dodatku č. 11.

stanovila
  pro rok 2018 počet zaměstnanců na celkový 

počet 15.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost 

získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 

email: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

Výběr ze zasedání Rady 
8. ledna 2018
rada souhlasila

  se zahájením přípravy na vytvoření Strategického 
plánu MČ

  uhrazením členského příspěvku MČ ve výši 
10.000,- Kč  za členství ve Svazu městských 
částí hl. m. Prahy.

vzala na vědomí
  informaci o čerpání z fondu investic ZŠ na nákup, 

dopravu a montáž elektrického sporáku pro 
školní kuchyni v celkové výši 66.672,- Kč.

projednala
  žádost ZO Čs. Zahrádkářského svazu DRAHAŇ 

o vybudování bezpečnostních zábran na 
pozemku parc. č. 1287/8, k. ú. Dolní Chabry. 
Uložila starostovi projednat záležitost 
s příslušnými odbory ÚMČ Prahy 8.

  znovuzvolení současných zástupců MČ do 
funkce přísedících pro Obvodní soud Prahy 8 
na volební období 2018-2022. Ukládá starostovi, 
aby návrh ve složení Mgr. Martin Tomšů, 
Ing. Alena Olivová a Jaromír Duben předložil na 
nejbližším zasedání ZMČ. 

  rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím 
dokončením ve  věci „Nástavba, přístavba a 
stavební úpravy objektu č. p. 533 v ulici Ústecká 
v souvislosti se změnou užívání na polyfunkční 
objekt“. Rada rozhodla o podání odvolání proti 
rozhodnutí č. j. MCP8 126299/2017 ze dne 
21. 12. 2017.

nesouhlasí 
  s předloženou upravenou dokumentací 

GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE, 
č. j. 147449/2017/KUSK z důvodu negativního 
vlivu na dopravu MČ Praha-Dolní Chabry.

                   

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 vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277. 

Jarní termín vítání občánků je 10. dubna v 17:00h v Chaberském dvoře. 

Prosím o přihlášení do 15. 3. 2018.

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.

Sběr použitého textilu – poděkování občanům
Projekt Potex se věnuje sběru použitého textilu. V roce 2017 se podařilo 
společně s občany z odpadového toku odklonit celkem 2.242.264 kg 
textilu. Konkrétně v Dolních Chabrech se jedná o 17.323 kg použitého 
textilu, jak vyplývá z dopisu fi rmy POTEX adresovaného vedení 
naší obce. Činnost fi rmy se pozitivně promítá nejen do odpadového 
hospodářství a ochrany životního prostředí, ale v nemalé míře má lidský a 
charitativní rozměr svou pomocí potřebným. Dobrovolná aktivita v oblasti 
živých lidských vztahů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou 
stejně důležité jako počítačová gramotnost, na niž je v současné době 
kladen velký důraz. V loňském roce tato organizace přispěla částkou 
819.962,- Kč partnerským organizacím, jako jsou Klokánek Chabařovická, 
Linka bezpečí, Pomocné tlapky (výcvik asistenčních psů pro nevidomé) a 
další. Bez podpory a pomoci vás občanů by poskytovaná služba nemohla 
fungovat.                                      B. Kukurová, tajemnice úřadu 
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Zprávy z úřadu

Chaberský domorodec Jan Ševčík 
oslavil v kruhu rodiny dne  
14. ledna 90. narozeniny. 
K významnému životnímu jubileu mu přišli popřát 
nejbližší přátelé, rodina, vnoučata i pravnoučata. Velká 

rodina Ševčíkových je  
v Dolních Chabrech 
dobře známá. Pan 
Ševčík byl průkopníkem 
ultralehkých letadel 
u nás, celý život 
se aktivně věnoval 
několika druhům 
sportu, zachoval si 
obdivuhodnou duševní 
svěžest a stále sleduje 
sportovní i kulturní 
život v Chabrech. 
S manželkou Marií, 
bývalou ředitelkou 
mateřské školy, loni 
oslavili nádherných 65 

let v manželství. Dcera Lenka Nikodýmová řediteluje 
jednu z MŠ v obci a z postu zastupitelky a radní se 
věnuje rozvoji školství a kultury. Zeť pana Ševčíka Pavel 
Richter je zastupitelem a na základě svých osobních 
zkušeností vrcholového sportovce a reprezentanta 
republiky v ledním hokeji podporuje rozvoj sportovišť a 
možnosti vyžití mládeže. Jeho dcera Martina Mrňavá je 
duší spolku na ochranu památek v Dolních Chabrech 
(OSOP) a spoluzakladatelka divadelního spolku 
DIVOCH.
   Všem bych rád jako starosta městské části poděkoval 
za podporu a odvedenou práci a panu Ševčíkovi popřál 
do dalších let pevné zdraví, radost a spokojenost.       

Miroslav Malina, starosta 

Následky vichřice
Prosincové řádění počasí se 
v Dolních Chabrech naštěstí 
podepsalo jen pod zničení 
několika stromů. 
Jedná se o zničenou smuteční 
vrbu na hřišti u základní školy, 
dva vyvrácené smrky v parku 
V Americe, zlomenou borovici 
u horního rybníku a zlomený 
jasan za hřbitovem. Mimo hřbitova se naštěstí řádění 
přírodního živlu v obci obešlo bez větších následků a 
škod.                    

Za Komisi životního prostředí Jan Vokurka 

Místní poplatek ze psů za rok 
2018
Splatnost do 31. 3. 2018

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-
Dolní Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do 
výše 350,- Kč/rok za označení psa mikročipem po 
přihlášení do registru Magistrátu 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 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 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 psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu.
Poplatky lze zaplatit po, st 7.45-12, 13-17.45 hod na podatelně ÚMČ 
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, nebo bankovním převodem, 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 příslušný odbor dodatečně). 
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na 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, e-mail: gabriela.
chamrova@dchabry.cz.
MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) 
je v náplni činnosti odd. sekret. a živnost. rejstříku (odbor živnostenský a 
občansko-správní MHMP) Klára Nováková, referentka ŽR, tel: 236 00 2257, 
e-mail: Klara.Novakova@praha.eu.
MHMP místn. č. dv. 234, 231a, 231b, II. patro Škodova paláce, Jungmannova 
35/29, Pha 1, 
Dne 1. 1. 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí, ustanovení 
§ 11a zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii: oprávnění obecní policie 
může vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených 
u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a 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. předp. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, 
ve znění poz. Předp. 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 pozd. předp.                G. Chamrová, referent ÚMČ
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Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 

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

Kultura, informace

Chaberský masopust
Vypukne v neděli 4. února ve 14 hodin.
Starosta předá principálovi na školním dvoře právo od obce a od této 
chvíle budou patřit Chabry masopustu. Očekáváme, že přijdete jako vždy  
s neotřelými nápady, že se zapojí škola i školka, Sokol i Divoch, že se  
v mrazivém únorovém odpoledni všichni zahřejeme občerstvením, dobrou 
náladou a na závěr se zahřejeme jídlem i pitím  na Bíleneckém náměstí, 
kde bude závěr a vyvrcholení průvodu. Do pochodu bude hrát tradiční 
dechovka Pralinka, která to vezme pěkně od podlahy. Na dlouhé cestě přes 
obec se maškary mohou občerstvit tradičně u školky, u kavárničky Pod 
pavlačí, u Sokola, u cukrárny Na pěšině a u Trumpety. Na závěr odpoledne 
vás čekají odměny, zábava a překvapení. Všichni, kteří přispějí k pestrému 
masopustnímu veselí, jsou srdečně vítáni.                                      Věra Doušová 

Zastávky autobusů městské hromadné dopravy v obci 
Pro mnoho z nás je hromadná městská doprava každodenní nezbytnou 
realitou. A podle předpokladů bude význam tohoto způsobu cestování na 
území hlavního města narůstat. Už dnes se často vyplatí cesta autobusem, 
nebo tramvají. Nezbytnou součástí jsou zastávky. Na území Městské části 
Praha - Dolní Chabry je umístěno 17 zastávek autobusů. Část z nich je 
využívána také vozidly regionálních spojů. Všechny jsou ale ve správě 
Dopravního podniku hl. města. A stavu tohoto technického vybavení bych 
se chtěl podrobněji věnovat.

   Základní podmínkou zastávky je pochopitelně možnost zastavení 
dopravního prostředku a nastoupení a vystoupení cestujících. K tomu 
ovšem nedílně patří možnost cestujících bezpečně a nejlépe i pohodlně 
vyčkat příjezdu svého spoje. Není to tak úplně jednoduché a v mnoha 
případech by cestující přivítali mnohem lepší služby. Samotné místo pro 
zastavení je podmíněno technickými podmínkami a nemůžeme je příliš 

ovlivnit. Dána je také nezbytná vzdálenost mezi stanicemi. Vybavení (nebo nevybavení) prostoru zastávky už dává více možností. A 
tato oblast bývá za očekáváním i požadavky  cestujících, přesto, že i tato okolnost ovlivňuje rozhodování, zda použít služeb hromadné 
dopravy. Chceme i nadále usilovat o zlepšení stavu těch současných zastávek na našem území. 

   Asi není nutné, aby málo frekventované stanice byly vybaveny ochrannými přístřešky, nebo lavičkami. Příkladem jsou zastávky 
Klášterecká (202), nebo Do Rybníčků (162) ve směru ke kostelu. U všech dalších bychom toto základní vybavení očekávali. Realita 
je stále poněkud jiná. Na území Dolních Chaber je několik zastávek, na kterých by cestující přístřešky přivítali. Určitě Měděnecká 
(162) ve směru do centra a Spořická (169) ve směru do centra. Náš požadavek na instalaci těchto přístřešků byl provozovatelem 
z technických důvodů odmítnut. Především v případě zastávky u základní 
školy budeme ale jeho vybudování nadále požadovat. Vybavení zastávek 
1 (respektive 2) lavičkami je povinností provozovatele. K jeho povinnostem 
patří také údržba a úklid prostoru zastávek. Především úklid bývá problém. 
Souvisí i se zneužíváním přístřešků k táboření lidí bez domova. Tento 
nešvar řeší příslušníci Městské policie Praha. Nepříznivě vnímají cestující 
také výlepy plakátů. Podle informace provozovatele jsou realizovány na 
základě smluvního vztahu. 

   Soustavná práce samosprávy MČ přináší zlepšování dopravní obslužnosti 
Dolních Chaber autobusy MHD. Příkladem je zahájení provozu noční linky č. 
913, nebo generální oprava stávajících zastávek realizovaná v loňském roce. 
Čekají nás však jednání o možnostech posílení kapacity spojů především 
v ranních špičkách. Kvalitní a dostupná veřejná doprava je základním 
předpokladem zlepšení současného, neuspokojivého stavu dopravní zátěže 
obyvatel hlavního města.                                                            Miroslav Malina

Kavárnička Chaberský dvůr
kdy: 1. a 3. středa v měsíci 
čas: 15.30 - 17.30 h.
Den konání: 7. 2. a 21. 2., čas: 15.30  
místo: Chaberský dvůr 
Na první z nich si zazpíváme s harmonikářem 
písničky pro pamětníky.
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Dopisy

Dopis zastupitelky, stanovisko

Vážení,
byl jsem mile potěšen vaším přáním k mému životnímu jubileu a 
přiloženou poukázkou na odběr zboží. Děkuji.                    
Se srdečným pozdravem                   Z. Mejstřík, Ledčická 609/14

Vážené Kulturní a sociální komise.
Měla jsem velkou radost z přání a dárku k životnímu jubileu, které 
jsem oslavila koncem loňského roku. Je to od vás velmi milé. Přeji 
vám všem hodně úspěchů a pohody v tomto roce.

Turnová Olga, Ládevská

Vážení členové Kulturní a sociální komise.
Upřímně vám děkuji za přání a hezké dárky k mému životnímu 
jubileu (89 let). Už jsem si myslela, že se při takovýchto změnách 

počasí ani tolika let nedožiji. Moje velká rodina mi však dodává 
sílu a jsou mi ku pomoci. Měli jsme krásnou oslavu v chaberské 
restauraci. Všem přeji hodně radosti a děkuji, že nezapomínáte 
na své seniory.                                                   Helena Pavlíková

Vážená redakce.
Jménem svojí maminky Bohumily Rybníčkové vyjadřuji touto 
cestou naše společné poděkování za blahopřání k životnímu 
jubileu (98) let. Poděkování patří jak vedení obce, tak i 
šéfredaktorce, která s maminkou udělala moc hezký rozhovor. 
Velice jí zájem vás všech potěšil a vlil jí radost do života. 
Prosincové číslo zpravodaje má stále po ruce, čte si dokola 
rozhovor a vždy řekne: „Měla jsem dobrý život.“ Děkuji a přeji 
vše dobré do další práce.                                  Růžena Klimešová

Dobrý den,
touto cestou chci upřímně poděkovat za blahopřání k mým 
sedmdesátým narozeninám, které jsem obdržel od kulturní a 
sociální komise. Toto blahopřání mě hodně potěšilo a udělalo mi
radost. Děkuji všem, kteří nezapomínají na své starší spoluobčany. 
Přeji všem hodně zdraví a hodně úspěchů v pracovním i 
soukromém životě.                           Jiří Palma, Doubická, Praha 8

Co dělá a nedělá kontrolní výbor (KV)
V lednovém čísle Zpravodaje je zpráva, že jsem rezignovala na 
členství v KV. Zkratka KV znamená kontrolní výbor. A k rezignaci 
je myslím vhodné uvést i důvod. Rezignovala jsem na členství 
v KV, protože se domnívám, že náš kontrolní výbor nesplňuje 
svoji pravou funkci. Obvyklé je, že KV je logicky spíše 
doménou opozice, je kontrolou vedení obce. KV kontroluje 
zejména plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále pak 
dodržování právních předpisů dalšími výbory a obecním 
úřadem. KV je povinný orgán a počet členů musí být vždy 
lichý. 
   Více ke KV na http://moderniobec.cz/co-vsechno-muze-a-
nemuze-kontrolni-vybor-zastupitelstva-obce/
   V našem KV je a byl počet členů opozice nižší než počet 
členů spojených s Volbou pro Chabry. Počet všech členů 
nyní není ani lichý. Možnost zkontrolovat cokoli, co by 
navrhla opozice v zastupitelstvu nebo opoziční členové v KV 
je mizivá. 
   V zastupitelstvu jsme přehlasováváni VPCH i při banálních 
požadavcích. A nyní ani KV nedává žádnou možnost pro 
řádnou kontrolu vedení obce. Byla jsem členkou KV sedm let. 
Poté, co jsme na toto upozorňovali s kolegy a žádali nápravu, 
bez výsledku, rozhodla jsem se nebýt dále členkou loutkového 
kontrolního výboru, který pro mě bohužel zrcadlí nespolupracující 
model na radnici. 
   Je zbytečné hlásat otevřenou radnici, když zásadní pilíř, 
kontrolní výbor, nenaplňuje svoji podstatu.
                                                  Barbora Floriánová, zastupitelka 

Poděkování vedení MČ – Doprava v ulici Pod zámečkem 
Vážený pane starosto, vážená rado.
Touto cestou děkujeme za alespoň částečné omezení neúnosné intenzity frekvence dopravy v lokalitě ze směru od Brnek, podél 
hřbitova úvozovou cestou a dále ulicí Pod zámečkem směrem do centra v ranní špičce a odpoledne směrem opačným. V těchto 
časech bylo velmi obtížné přejít komunikaci třeba jenom na zastávku autobusu. Nemluvíme o nadměrném znečišťování životního 
prostředí. Děti, starší lidé i pejskaři byli nepřiměřeně omezováni v pohybu, protože řidiči nejezdili předepsanou rychlostí. Již několik 
týdnů je viditelné, že po opakovaných stížnostech nás občanů na tento dlouhodobě nevyhovující stav došlo z vaší strany k prvním 
opatřením. Pravda je, že stav není stále ještě dobrý. Z rozhovorů se sousedy a obyvateli této části obce vyplynulo, že si přejí mnohem 
výraznější omezení dopravy.                                                                                            S. Havránková, R. Klimešová, Pod zámečkem     

Vážení členové sociální komise.
Za své prarodiče Milenu a Jiří Ensingerovi jsem přebrala přání 
a dárky k jejich životnímu jubileu a protože nemohli poděkovat 
osobně, jsem jimi pověřena, abych vám za oba , potažmo vedení 
MÚ Dolní Chabry touto cestou poděkovala. S pozdravem

 Barbora Šimůnková

K rukám členům Kulturní a sociální komise.
Děkuji všem za gratulaci k mému životnímu jubileu, které jsem 
oslavila na podzim loňského roku. Také děkuji za milý dárek. Měla 
jsem velkou radost. S pozdravem.       Eva Dražanová, D. Chabry

Stanovisko Kontrolního výboru  
Vážení občané,
jsem velmi rozhořčen článkem paní zastupitelky Floriánové  
o jejím působení v kontrolním výboru  ZMČ. Proto jsem se rozhodl 
svým příspěvkem reagovat a předložit vám konkrétní fakta. V prvé 
řadě je tristní, aby paní zastupitelka Floriánová vůbec hodnotila 
konání kontrolního výboru (dále jen KV), kterého se velmi často 
nezúčastňovala. Z posledních šesti jednání výboru v roce nebyla 
čtyřikrát přítomna! V létě loňského roku nepovažovala ani za 
důležité se z jednání omluvit, stejně jako zastupitelka Francová. 
Takto vypadá skutečná činnost opozičních zastupitelů. 
   Další argument paní Floriánové o tom, že: „…vše ovládají 
zastupitelé VpCH a chudák opozice nemá žádný prostor..“ je 
opět mimo mísu. Je tomu přesně naopak. Opozice má od počátku 
volebního období v tomto výboru většinu. Fakta hovoří jasně. Po 
volbách v roce 2014 byl předsedou pan Šír (opoziční zastupitel) a 
z pětičlenného výboru byl z VpCH (vedení MČ) pouze jeden člen. 
Pan Šír jako předseda skončil na vlastní žádost kvůli pracovnímu 
vytížení (konec roku 2015). KV byl poté doplněn (od roku 2016) 
o jednoho zástupce opoziční strany - pana Knížka (ANO) a dva 
zástupce VpCH, a to zejména z důvodů neúčasti některých 
členů. Celkově však měla opozice stále většinu. Dalším faktem 
je, že v rámci funkce KV, kontroly činnosti samosprávy, nebylo  
v loňském roce zaznamenáno žádné pochybení. 
    Paní zastupitelce doporučuji zamést si před vlastním prahem 
a místo nepravd začít pracovat ve prospěch občanů, případně 
rezignovat.                                                     

předseda Kontrolní výboru Jan Vokurka
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kontakt: 283 852 858, 604 976 653, www.dchabry.eu,  
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz. 

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných  
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Pohádka Deset černoušků  
24. 2. 15.00 h.
Přijďte se podívat a stanete 
se korunními svědky téměř 
detektivního příběhu, ve kterém se 
černouškové snaží nalézt zmizelé 
bratříčky! Hrdinka jim nastraží do 
cesty rozmanité dětské laskominy, 
hračky či strašidla v podobě 
svých ztřeštěných přátel. Hledání 
se tak stává cílenou prověrkou 
odvahy, sebeovládání a skutečné 
touhy pomoct bližnímu v nouzi. 
Upřednostní malí provinilci 
záchranu kamarádů, nebo sednou na lep neuvěřitelné zmrzlině? Zláká 
je létající kukuřice? Odradí šeredné vesmírné zjevení? Jak tohle jenom 
dopadne?! Půvabná pohádková hra vychází ze staré známé písničky, ve 
které se, jeden po druhém a z různých důvodů, ztratí deset černoušků. 
U autorky Ivy Peřinové se šedou eminencí záhady stala tajemná 
žirafa, na níž prckové hned v úvodu políčí zákeřnou past. Chytrá žirafa 
v naší pseudoamerické verzi celý plán zhatí a oplatí stejnou mincí. 
„Well, kdo jinému jámu kopá…“                                        Divadlo Piškot

Únor 2018
Výstavy 1. - 24. 2. 
Fotografi e Chaberské masopusty v čase
Nejen prací živ je vědec

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

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

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

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

21. 2. st 19.00 h., Jak osedlat Voříška
Veselé představení Karla Voříška a Jitky Sedláčkové. 
Zpívá Dáša Zázvůrková. Vstupné 150 Kč

24. 2. so 15.00 h., Deset černoušků
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

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

27. 2. út 17.00 - 19.00 h.  Motivace dětí k učení
Beseda o potenciálu s doc. PhDr. M. Švamberk Šauerové, Ph.D.
Vstupné 30 Kč, Knihovna

Únorové výstavy v Chaberské dvoře 
Fotografi e Chaberské 
masopusty v čase
Únor je měsíc masopustů a Chaberský dvůr ve 
spolupráci s Kulturní a sociální komisí Vás zve 
na  výstavu fotografi í z masopustů chaberských. 
Fotografi e v minulých letech pro vás nafotila  
členka Kulturní a sociální komise Hana Francová, 
další krásné fotografi e poskytla Hanka Řepková, 
Bára Šedová, Milan Zahradník a další.

Nejen prací živ je vědec
Pracovníci z Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského  (Praha 
8) již řadu let organizují výstavu 
s názvem „Nejen prací živ je vědec“, 
kde vystavují své amatérské práce. 
Skromnou ukázku převážně 
keramických amatérských prací 
z této výstavy představí Alena 
Vondrová a Veronika Zelenková.
Výstavy budou probíhat od  1. 2. do 
24. 2. . 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Beseda - Motivace dětí k učení
27. 2. út 17.00 – 19.00 h.  
Jak využít jejich potenciálu k 
dosažení potřebných výsledků? 
Přednáška doplněná interaktivním 
workshopem chce pomoci rodičům 
v motivaci dětí k učení, zejména 
cestou nalezení správných metod 
učení. Každý student je jiný, 
převažuje jiný druh paměti, který 
je vhodné v procesu učení využít. 
Z workshopu si účastnici odnesou i 
test, který mohou použít pro své děti 
i studenty (doporučený od 5. třídy 
výše). Přednášející dovede velmi 
dobře přiblížit téma i laikům, rodičům. Přednášející doc. PhDr. Markéty 
Švamberk Šauerová, Ph.D. je vysokoškolský pedagog, poradenský 
psycholog, lektor, kouč, prorektorka VŠTVS Palestra, specializující 
se mimo jiné i na specifi cké vzdělávací potřeby. Autorka mnoha knih 
a odborných článků, školitel pedagogicko-psychologických poradců.                                                      
Vstupné 30 Kč

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 



1. ročník Dne rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti

Jak osedlat Voříška 21. 2. od 19.00 h.

Deskovky v knihovně
Další kapitola: Deskovky! Sbližují rodinu i přátele, rozvíjejí 
logické myšlení, trénují paměť a rozšiřují vědomosti. Půjčte 
si domů nejen knihy.

Informace o prodeji na str.12 

Chaberský dvůr              7



 

8   Zprávy z okolí

inzerce

inzerce

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:

739 030 108

Zmrzlík ve vesmíru 
18. 2. od 14 a 16 hodin 
Další loutkové odpoledne v kavárně Pod pavlačí se uskuteční 18. 
února. Domovský soubor Ilegumova divadelní společnost přiveze 

jeden ze svých bestsellerů, výpravnou sci-
fi  pohádku Zmrzlík ve vesmíru. V tomto 
napínavém představení pro malé i velké 
se podíváme do vzdálené galaxie, kde žijí 
ufouni pod vedením svého zlého Vládce. Jak 
si s nimi poradí nanuk Zmrzlík v dalším ze 
svých četných dobrodružství, uvidíte v naší 
pohádce. Po představení proběhne výtvarná 
dílna, kde se bude vyrábět multifunkční 
alobalový robot. Doporučené vstupné na 
divadlo a dílnu 70 korun. 

   Kromě pravidelných víkendových hraní pro vás Ilegumova 
divadelní společnost chystá také loutkový festival, který se 
Pod pavlačí uskuteční 26. května. Můžete se těšit na den plný 
zábavy pro děti i dospělé, čekají nás  vystoupení renomovaných 
loutkářských souborů, výtvarné dílny, soutěže, a dokonce i 
loutkářský workshop, kde si budete moci vyzkoušet, jak se 
s loutkami hraje.   Těšíme se na vás! Loutkám zdar! 

Jakub Hojka, Ilegumova divadelní společnost
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POZORUHODNÝ NÁLEZ 
NA STARÉ FOTCE 
Před 30 lety byla 
památkáři nafocena část 

zdi Stejskalova statku (dnešního 
Chaberského dvora) s vloženým 
pískovcovým kvádrem. Vrypy na 
kameni s českým i německým 
nápisem „Do Prahy“ a šipkou 
napovídaly, že kvádr kdysi mohl 
sloužit jako ukazatel cest. Fotka mi 
delší dobu ležela v hlavě, a tak jsem 
se obrátila o radu na odborníky. 
Odpověď archiváře Pavla Jakubce 
z Litoměřic mě přenesla o téměř 
200 let nazpět… 
   „Dobrý den, to je mi ale pěkný 
kousek. Krásný doklad budování 
sítě císařských (státních) silnic po 
zavedení systému tzv. soukromé konkurence v první polovině 
19. století. Tomuto období odpovídá i frakturní písmo nápisu 

a oblíbená šipečka. Lze 
předpokládat, že tuto hlavici 
vynášel válcový nebo 
kvadratický dřík. Pokud se 
rozcestník nalézal v Dolních 
Chabrech nebo okolí, určitě byl 
vztyčen na nějaké křižovatce 
místních cest nebo silniček 
s mělnickou silnicí, která 
vedla z Prahy přes Mělník, 
Dubou, Českou Lípu, Rumburk 
a Šluknov do Drážďan. 

Takových křižovatek nebylo mnoho, takže staré mapy z konce 
19. století nebo III. vojenské mapování či nějaká historická mapa 
z produkce místního vlastivědce by takové místo jistě ukázala a 

vy byste dokázali s jistotou nějakých 
80 % stanovit, kde rozcestník sídlil. 
Je to vůbec velmi cenný doklad, 
protože území Velké Prahy je na 
dopravní památky tohoto typu velmi, 
velmi chudé. V Zenklově ulici je starý 
rozcestník (po r. 1909), v centru pak 
dva památníky na výstavbu starých 
silnic, a to je veskrze vše, co je 
mi zatím známo. Přitom z Prahy 
vybíhalo několik erárních silnic, těch 
nejdůležitějších spojnic království 
s ostatním světem, takže kamenné 
směrové ukazatele tu zákonitě být 
musely“.   
  Podle staré mapy Chaber se nabízí 
možnost, že rozcestník kdysi stál na 

křižovatce dnešní Ústecké a Spořické ulice (ještě před rozšířením 
hlavní silnice), nebo na dávné 
formanské cestě kdesi u školy. 
Díky druhotnému osazení 
rozcestníku zachycenému na 
staré fotografi i, máme důkaz 
o pozoruhodné dopravní 
památce z Dolních Chaber 
či blízkého okolí. Je jen 
velká škoda, že se nám část 
pískovcového ukazatele 
dodnes nedochovala, a tak 
nevíme, kde skončil.

Jana Snížková

inzerce

Sdružení a komise          9

Tříděný odpad: TAKHLE NE! 

Stanoviště nádob na tříděný odpad jsou určena pro potřeby 
občanů. Nikoli pro odpady ze soukromého podnikání nebo 
živností. Každý podnikatel je povinen likvidovat odpady 
zákonným způsobem. Žádáme proto všechny podnikatele, 
aby pro likvidaci odpadů ze své činnosti nepoužívali nádoby 
na veřejných sběrných místech. Obrázek sběrného místa 
u základní školy ukazuje nepřijatelný (a bohužel častý) stav 
u nás v obci. Děkujeme.                    Komise životního prostředí



 

10   Sport

BLACK ANGELS 
úspěšní na fl orbalovém turnaji PFC
První lednový víkend nového roku se konal v Praze velký 
fl orbalový turnaj Prague Floorball Cup. Zúčastnilo se jej 
celkem devět týmů letňanského klubu BLACK ANGELS napříč 
věkovými kategoriemi. Turnaj se našim fl orbalistům velice 
vydařil. Na medailové umístění dosáhlo hned 6 družstev! 
Bronzové umístění braly týmy dorostenců, dorostenek, 
starších žáků a elévů ročníku 2008. Stříbrné umístění 
elévové 2007 a přípravky 2009. Výsledek lze pokládat 
za velmi úspěšný start do nového roku a pevně věříme, 
že letňanský fl orbal sklidí úspěchy i na dalších turnajích! 
V průběhu turnaje se uskutečnil důležitý zápas našich mužů, 
kteří bojovali se soupeřem z Havířova (aktuálně drží první 
místo v tabulce). Zápas byl velmi vyrovnaný a v jeho závěru 
naši muži dokázali vstřelit pět gólů a zvítězili 9:6! 
11. února budou muži hrát v domácí Čakovické hale proti 
Karlovým Varům a 24. února proti Ostravě!         Jiří Patočka

 
 
 
 
 
SOKOL TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA DOLNÍ CHABRY  

 

25. 2. 2018 pořádá v neděli od 16 hodin 
 

DĚTS Ý  KAK R EVAL N
 

v Sokolovně na adrese Měděnecká 17 
 

Součástí karnevalu bude přehlídka masek, cvičení, hry 
a různé soutěže. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno, 

masky přezůvkynezapomeňte si s sebou vzít a ! 
 

   
 

Vstupné dobrovolné. Více informací Renáta Jiránková 
na tel. 724 435 056 nebo na www.sokoldolnichabry.cz  .

Slovo předsedy 
Milí Chaberáci.
Dodatečně vám přeji vše nejlepší 
do nového roku a zároveň si 
přeji, aby pro chaberský fotbal 

byl tento rok stejně radostný a úspěšný jako 
rok 2017. Po mnoha letech snění se nám 
podařilo dokončit výstavbu nových kabin, 
které budou sloužit nejen této, ale i dalším 
generacím. Tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kdo se o tuto výstavbu zasloužili a 
pomáhali nám. Výstavba celého areálu 
není ještě u konce, ale základní a nejtěžší 
úkol máme již za sebou. V budoucnosti 
plánujeme otočit travnaté hřiště a na získaném prostoru chceme 
vybudovat hřiště s umělým povrchem, na kterém budeme moct hrát 
po celý rok.
   Ze sportovního hlediska s radostí konstatuji, že mě naše týmy hodně 
potěšily. A tým mužů se zabydlel v Pražském přeboru, náš starší 
dorost hraje o přední příčky soutěže, všechny naše žákovské týmy 
si při našich spíše skromnějších podmínkách vedou výborně a hrají 
pro diváky i fanoušky zajímavý fotbal. V této souvislosti děkuji všem 
rodičům za podporu dětí, které u nás hrají. Nesmíme zapomenout, 
že jsme ryze amatérský klub a práci, kterou pro nás odvádějí trenéři 
mládeže, je nedocenitelná a já jim za ni děkuji. Naším cílem je 
vybudovat v obci pěkný fotbalový areál, kde nás to bude všechny bavit.
   Na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na jarní část sezóny, která 
začíná už za měsíc v březnu. Naši věrní fanoušci toto sice dobře vědí, 
ale byl bych moc rád, kdyby jich k nám zavítalo ještě více. Více na 
www.skchabry.cz.             Vladimír Šmicer, předseda SK Dolní Chabry

XIX. ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenise TJ ZŠ Chabry 
Sportovní rok 2017 TJ ZŠ Chabry zakončila oblíbenou akcí, Vánočním 
turnajem ve stolním tenise v  sobotu 30. 12. 2017 v kategorii žen a 
mužů. Do tělocvičny ve škole dorazili všichni hráči v dobré náladě. 
Všem patří velké poděkování za fair-play chování a předvedené 
výkony. Poděkování patří také Jaroslavu Vokáčovi, řediteli turnaje za 
skvělou organizaci a hladký průběh turnaje.
Umístění: kategorie ženy: kategorie muži:
1. místo Ivana Davidová  1. místo Jaromír Radouš
2. místo Hronková Michala  2. místo Michail Tamarenko                    
3. místo Škurková Klára  3. místo Václav Čejka 
4. místo Sýkorová Kateřina 4. místo Vojta David
5. místo Lenka Kadlecová
Všichni zúčastnění se 
těší na další Velikonoční 
turnaj, který bude včas 
ohlášen ve zpravodaji a 
na našich facebookových 
stránkách http://facebook.
com/tjzschabry, kde budou 
instrukce pro přihlášení 
závodníků, kteří mají zájem 
změřit své síly s kamarády. 
Foto z turnaje najdete na http://tjzschabry.rajce.idnes.cz.              

Ivana Rakovská 



Inzerce

www.novechabry.cz

Komerční centrum Nové Chabry
ulice Kobyliská / Za Pískovnou, Praha 8 - Dolní Chabry

800 810 100

V nově otevřeném komerčním centru Nové Chabry navštivte: 

Vinotéku MUCHO GUSTO, která nabízí velký výběr tichých červených a bílých vín z České republiky, Argentiny, Itálie, 
Izraele, Francie, Španělska, Rakouska, Německa a Portugalska, šumivá vína a sekty, doutníky, karibské rumy, francouzské 
koňaky a delikatesy. Veškerý sortiment najdete na www.muchogustochabry.cz. Přijďte na degustaci a určitě neodejdete  
s prázdnou.  

Přijďte si zacvičit do moderně vybaveného a nového fitness centra DREAM FIT CHABRY. Můžete si vybrat cvičení  
s osobním trenérem nebo vyzkoušet skupinovou lekci. Po cvičení si odpočinete ve spa nebo v sauně. Všechny informace 
získáte při osobní návštěvě fitness anebo na webových stránkách www.dreamfit.cz.

Navštivte s rodinou či přáteli nově otevřenou restauraci DREAM FOOD BISTRO, která nabízí  snídaně, hlavní menu, čerstvě 
pečený chléb a další delikatesy. Inspirujte se a nakupujte i v e-shopu na webových stránkách www.dreamfood.cz.

POTRAVINY Vám nabízejí každý den čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, nápoje, mléčné výrobky, drogistické zboží a další.

www.muchogustochabry.czwww.dreamfood.czwww.dreamfit.cz

 > NAKUPTE VÝBORNÁ BÍLÁ A ČERVENÁ VÍNA ve vinotéce MUCHO GUSTO
 > ZACVIČTE SI A ZRELAXUJTE SE v DREAM FIT CHABRY
 > SKVĚLE SE NAJEZTE S RODINOU ČI PŘÁTELI v DREAM FOOD BISTRO
 > NAKUPTE SI POTRAVINY

OTEVŘENO pondělí - neděle
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