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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
v minulých letech jsem Vám v této předvánoční době přála hodně zdraví, spokojenosti a pohody. Dnes Vám přeji
pouze jediné. Hodně štěstí. Nejen nyní, ale i v celém příštím roce.
Štěstí stačí k tomu, abychom byli spokojení, zdraví a mohli kolem sebe šířit pohodu.
Přeji Vám celý kopec štěstí, celou horu štěstí a nejlépe celé pohoří štěstí. 
Aby jste měli na rozdávání. 

Jaroslava Plevová, starostka
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 10. 11. 2008

– vzala na vědomí informaci o instalování vnějšího kamerového
systému v Chaberském dvoře s možností napojení na městskou policii. 
– projednala záměr zřídit  na pozemku parc. č. 1313 chovný rybník
a doporučila  požádat o změnu územního plánu s využitím plochy na
VOP (vodní toky a plochy, plavební kanály).
– schválila uzavření smlouvy o zpracování Projektu za účelem
obdržení dotace a Smlouvy o poskytnutí komplexních poradenských
služeb s firmou RAVEN EU ADVISORY, a.s., které budou uzavřeny za
účelem podání žádosti o dotaci z fondů EU na pořízení tepelných
čerpadel pro vytápění budovy ZŠ Spořická 400
– vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu
z Ministerstva pro místní rozvoj ( spolupodíl ERDF) na projekt JPD 2 -
Multifunkční centrum Dolní Chabry - revitalizace statku na
Hrušovanském náměstí ve výši 31.029.925,- Kč.
– vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy pro PO ZŠ Spořická na integraci žáků pro asistenty
pedagoga, další speciální péči a pomůcky ve výši 59.300,- Kč.
V návaznosti na přidělení této dotace bude o tuto částku navýšen
rozpočet MČ pro rok 2008. 
– schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí na umístění podzemního
komunikačního vedení na pozemku parc. č. 1393, k.ú. Dolní Chabry. 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 1. 12. 2008

– schválila  uložení optického kabelu pro projekt WIFI PRAHA na
území Dolních Chaber.      
– souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování průkazu
energetické náročnosti objektu a energetického auditu budovy ZŠ
Spořická. 
– souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a.s.,
která bude zajišťovat servis výtahu (po dobu záruky) v Chaberském
Dvoře.
– schválila prodloužení nájmu bytu Spořická 400/34 manželům
Caklovým do 10. 10. 2009. 
– vzala na vědomí uzavření provozu MŠ Chaberáček od 23. 12. 2008
do 04. 01. 2009 z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků MŠ,
uzavření MŠ Bílenecké náměstí,  která bude uzavřena z důvodu
malého počtu dětí přihlášených v době vánočních svátků od 19. 12.
2008 do 4. 1. 2009 rovněž uzavřena.
– schválila rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní Chabry v r. 2009
dle Zásad  hospodaření v období rozpočtového provizoria.
– vzala na vědomí informaci starostky o provedení kolaudace stavby
0125 - Multifunkční Centrum Dolní Chabry - revitalizace statku na
Hrušovanském náměstí (dále jen Chaberský dvůr), na kterou bylo
vydáno rozhodnutí dne 18. 11. 2008 pod č.j. MCP8 129307/2008
a které nabylo právní moci dne 19. 11. 2008.
– stanovila pro rok 2009 počet zaměstnanců na 14, v přepočtu na
úvazek 13 3/4.

NOVÁ ČLENKA ZASTUPITELSTVA

Stala se jí paní Růžena Klimešová 
(Sdružení nezávislých kandidátů 
Dolní Chabry), která vystřídala 
ve funkci ing. Jindřicha Nováka 
ze stejného sdružení, který odstoupil. 

ULICE POD ZÁMEČKEM

Ulice Pod zámečkem se koneč-
ně, jako jedna z posledních,
dočkala nového povrchu chod-
níků. Přestože se jedná o hlav-
ní komunikaci po které jezdí
autobus, neměla dosud  chod-
níky a lidé museli chodit po
silnici. Chodníky jsou zatím
pouze na jedné straně, ale
díky vstřícnosti majitelů sou-
sedních parcel se, možná,
podaří vybudovat chodník i na
protější straně. Snažíme se
o to již pět let. 

VÁNOČNÍ STROMY

Opět jsme rozsvítili vánoční stromy. K těm u školy a v Ulčově ulici přibyly
ještě tuje u kapličky na Hrušovanském náměstí a smrk na Bíleneckém
náměstí. A již tradičně nějaký vandal poškodil výzdobu stromu v parčíku
u Ulčovy ulice. Policii se podařilo naštěstí pachatele zjistit. Bude s ním
zahájeno přestupkové řízení.
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SÁZENÍ STROMU

V listopadu pomohly děti z mateřské školy na Bíleneckém náměstí zasadit strom - lípu. Byli to zdatní
pomocníci, navíc slíbili, že se o lípu budou starat. Moc jim za tuto pomoc  děkuji. Doufám, že za sto let si
řekneme, že jsme ten strom sázeli spolu.

starostka

Stará smuteční vrba u školy která
zažila několik generací školáků
musela být pokácena. Roky vítala
prvňáky do školy a sloužila dětem
k jejich hrám. Bohužel ohrožovala
stabilitu  budovy  i bezpečnost dětí. 

CHABERSKÝ DVŮR

Nabízíme Vám několik fotografií z otevření Chabereského dvora dne 29.11.2008. 
Doufám, že se Vám rekonstruovaný statek líbil a že se pro Dolní Chabry stane přínosem, tak jak jsme to v začátcích naplánovali. 
Kdo se bude starat o jeho fungování? 
V současné době máme jednoho technického správce. Je jím pan Zdeněk Šír, který má na starost všechna technická zařízení od tepelných
čerpadel po zabezpečovací zařízení. Do budoucna bude ještě zajišťovat obsluhu počítačů v Euroinfosálu a pokud se nám podaří uskutečnit
všechny naše plány, bude mít co dělat celý den.  

starostka

PRAŽSKÉ SLUŽBY ZAJISTÍ NADSTANDARDNÍ SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních
svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal nepořádek kolem nich. 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:

24. 12. 2008 normální svoz v rozsahu středečních programů
25. 12. 2008 normální svoz v rozsahu čtvrtečních programů
26. 12. 2008 normální svoz v rozsahu pátečních programů
15. – 31. 12. 2008 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), 

jinak odvoz dle příslušných svozových programů

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12. 2008 do
28.2. 2009. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle
nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky nepatří 
na stanoviště separovaného odpadu.
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70 let na světě, 40 let v jedné
mateřské škole, 5 dětí (3 chlapci a 2
dívky). Druhé pravnouče na cestě. To
je pár zajímavých čísel o paní Ródrové.
„Hanka je taková duše naší školky“,
hodnotí tuto milou, nenápadnou
paní Lenka Nikodýmová, ředitelka MŠ
Bílenecké náměstí.

Paní Ródrovou nacházím v malé
kuchyňce školky jak připravuje oběd.
Chaberská rodačka, ve 3 letech jí zemřela maminka a starala se o ni hodná teta.
Po škole pracovala v expedici firmy Vodochody a od r. 1968 pracuje jako kuchařka
ve zmíněné školce.

Jaký byl Váš nejhezčí moment v životě a nejtěžší?
Nejhezčí chvilky spojuji se svými dětmi a nejtěžší byla ztráta manžela před 13 lety.

Máte nějaké přání do roku 2009?
Zdraví a lásku. A ať nám vydrží ve školce pohoda, jaká byla doposud. Pracuju tady
ráda.

Z čeho se radujete v současnosti nejvíc, paní Ródrová?
Samozřejmě z dětí, ze své rodiny. Jinak ráda sbírám houby a vařím.(Kolegyně
v kuchyni dodává, že Hana Ródrová je znamenitá kuchařka).Občas se také paní
Ródrová podívá na Rodinná pouta a na Pojišťovnu. 

Víte, že mi trochu připomínáte hodnou paní Kekulovou z Pojišťovny?
Trochu JSEM  paní Kekulová (směje se).

To byl z mé strany takový trapný pokus o humor. Paní Ródrová je sice hodná jako
seriálová p. Kekulová,ale působí daleko mladším dojmem a hlavně není tak
osamocená jako postava v podání p. Jiráskové.Když neposkakují kolem p. Ródrové
vlastní děti a vnoučata, pobíhají okolo ní děti školkové. A tak to má ráda.

Na závěr zmíním nezapomenutelné masky rodiny Ródrovic na Masopustech. Jejich
Sněhurka a sedm trpaslíků, cikáni, zdravotní sestřičky a bratři, mimina atd. byli
vždy bezkonkurenčně vtipné. A Ládík Ródr jako Karkulka? Bombová maska století.
Hodně zdraví, paní Ródrová! A dalších 30 krásných Masopustů s Vámi s pusou od
ucha k uchu!

Alena Nigrinová

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:

– dne 5. 1.09 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 2. 2. 09 od 9,00 do 11,30 hod.
– dne 2. 3. 09 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 30. 3. 09 od 9,00 do 11,30 hod.
– dne 27. 4. 09 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 25. 5. 09 od 9,00 do 11,30 hod.
– dne 22. 6. 09 od 12,30 do 15,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém auto-
mobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s. , zaparkovaném na parkovišti u úřadu
MČ, Spořická 42/314, Dolní Chabry .

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou
společností  Prometheus, energetické služby, s.r.o.
a úřadem MČ Praha - Dolní Chabry  nabízí  odběratelům
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit
záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace: tel.: 267 175 174, 267 175 202

Pfiejeme Vám pohodové Vánoce, spokojenost v novém roce, 

dostatek lásky, porozumûní ...

Va‰e redakce

betlém z perníku vyrobila paní Jitka Ferstová

Na slovíčko s Hanou Ródrovou
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ADVENTNÍ VĚNCE

Výroba adventních věnců se už pro
naše třídy stala tradicí. Letos jsme svoje
útočiště našli v družině. Paní
družinářky Lenka a Vlaďka nám nejen
ochotně poskytly azyl, ale i svoje
šikovné ruce. Úderem osmé hodiny se
do práce s nadšením pustili všechny
holky i všichni kluci z 1.B a 3.B, ale
i jejich maminky, tetičky, babičky a paní
učitelky. Chvojí začalo vonět, dráty se
zamotávaly, nůžky cvakaly, pentle se
měnily v krásné mašle a tavné pistole
přitavovaly nejrůznější ozdobičky. Než
se kdo nadál bylo stvořeno skoro 50
krásných věnců. Po nezbytné
fotodokumentaci, úklidu a náležitém
obdivování jsme se spokojeně rozešli
s přáním hezkého adventu.

paní učitelky 
Lída a Pavla

Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás máš?

5. prosince školou prošla význačná „Miku-
lášská delegace“ a potěšila svou návštěvou
naše školáky. Všichni se divíme, že nám žádný
žák nezmizel… Děkujeme.
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I letos jako loni přijel k nám před školku na Bílenecké náměstí 11. listopadu Sv. Martin na
bílém koni.
Rodiče, prarodiče, přátelé a hlavně děti s lampiónky a světýlky vyprovázeli tohoto světce,
který po krátké pouti obcí zmizel do dálky lehce.

Za sdružení rodičů a přátel školky chceme moc poděkovat ředitelce MŠ Lence Nikodýmové
a samozřejmě i všem pracovnicím školky, které toto krásné odpoledne pomáhaly přichystat.
Veliký dík patří pak především chaberskému jezdeckému oddílu a hlavně Ivě Kodrasové,
která na sebe již tradičně vzala převlek Sv. Martina a neohroženě vjela na koni před náš živě
pulzující dav a provázela ho statečně až k Triocampu rodiny Němců, kteří jsou našimi
nejvěrnějšími sponzory. Pan Ondřej Němec se svou rodinou se, jako každý rok, postaral
o zázemí, teplý čaj a pohoštění, za což opravdu děkujeme a jsme moc vděční, že se máme
možnost s tak početnou skupinou na závěr kam uchýlit a pobýt spolu. 
V neposlední řadě si slova díků zaslouží všichni ti, kdož se podíleli svým kulinářským umem
a dodali dobroty, ti kdo na sebe vzali ochranné vesty a starali se o bezpečnost
lampiónového průvodu i ti, kteří se jen pro radost přišli zúčastnit a přispěli tak k dobré
náladě a milému svatomartinskému podvečeru.

Martina Mrňavá

Vážená paní Rodrová,

Chci Vám k Vašemu významnému jubileu  popřát
hodně zdraví a spokojenosti. Hlavně Vám chci za
celé generace dětí  poděkovat za to, že jste na ně
milá a usměvavá, protože vlídnou tvář si děti
pamatují celý život.

starostka

NÁVŠTĚVA ZE ŠKOLKY

Dne 26.11. byl zvláštní den, protože k nám do 3.B přišli na návštěvu předškoláci Kryštof,
Verča, Ondra a Matěj. Byla to legrace. Dělali jsme závody, hráli hry, počítali, četli a malovali.
Nejdřív jsme měli angličtinu, to jim docela šlo, protože uměli pár slovíček. Dělali jsme
barevnou duhu, učili se anglickou písničku a hráli hru, při které nám předškoláci
pomáhali.Druhou hodinu se šli podívat do 1. třídy a byli tam moc spokojený. Potom jsme
měli matiku. To bylo super! Naši hosti uměli už počítat do 20, tak nám radili při práci
v učebnici. Hráli jsme i matematické hry s kostkou, což je bavilo.Poslední dvě hodiny jsme
měli výtvarku. Dělali jsme vločky s okýnkem.Budoucí  prvňáci celý den dostávali za svojí
šikovnost vločky a získali jich opravdu hodně. Myslíme, že se jim u nás líbilo, alespoň nám to
říkali. Někteří chtěli dokonce přijít i druhý den.

Klárka, Vojta, Tomáš ze 3.B

PODĚKOVÁNÍ

Komu se poděkovat sluší,
kdo je s MŠ Bílenecké náměstí spjat tělem i duší,
komu sedmdesát let života stále tolik sluší?!
Krásné jubileum slaví, naší školky poklad drahý, 
vždy usměvavá a milá Hanička Rodrová!!!

Nejen to, že tato čilá optimistická paní oslavila
s úsměvem ve tváři a plná energie sedmdesáté
narozeniny, ale také právě letos v naší obci a hlavně
v naší školičce pracuje již celých čtyřicet let.

A tak s úctou a obdivem přicházím s velikou
gratulací nejen za sebe, za zaměstnance, ale
určitě i za všechny generace dětí, které již tolik
let ve školce provází.

Naše milá Hanko, tak móóóc zdraví!!!

Lenka Nikodýmová
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V KOSTELE ZAČALY VÁNOCE

V pátek 12.12.  hned od rána se vánočně vyzdobený kostelík zahalil do bílé pokrývky, uvnitř zazněly koledy a slavnostní den začal. Přicházely
děti ze školky, ze základní školy, dokonce i žáčci ze sousedních Ďáblic a Čimic se přišly podívat. Každá třída si zazpívala svoji oblíbenou koledu.
Někteří měli štěstí, že jejich učitel uměl zahrát na varhany - to z kostela vyzařovala teprve ta správná vánoční atmosféra. To bylo vřelých úsměvů,
radosti, potěšení a rozjasněných oček! A proč bylo tolik dětí v kostelíku v pátek dopoledne?
Celý týden se zde pilně pracovalo, připravovalo, zdobilo - chystala se výstava Betlémů a staročeských vánočních tradic, která se v románských
zdech uskutečnila poprvé.
Na výstavě, která trvala tři dny, pomáhali s chutí a radostí jak děti a dospělí, tak především místní důchodci. Lidé oprášili své staré Betlémy, z půdy
přinesli poklady po babičce, některé vyrobily i sami děti, aby se podělily s ostatními. 
K vidění byly výrobky ze dřeva, z papíru, keramické i z perníku. Některé byly opravdu velmi staré, jeden pocházel až z Jeruzaléma jiný dokonce
napodoboval chaberskou náves s kostelíkem! Všechny dohromady vytvořily kouzelnou výstavu.Vždyť v kostele se  sešlo 50 Betlémů a výstavu
navštívilo téměř 1300 lidí.
Všem, kteří nám pomáhali, velice děkujeme, protože bez nich by se tak náročná a zajímavá akce nemohla uskutečnit.

Udělat radost sobě i ostatním, zastavit se v tom uspěchaném světě a aspoň na chvilku si připomenout, že vánoce nejsou jen nákupy a shon. Vždyť
vánoce jsou symbolem narození Ježíše Krista v Betlémě, symbolem lásky, pohody a nové naděje.
Vám všem přeji vánoční svátky v radosti a poklidu se svými bližními.

Jana Snížková
Ochránci přírody „Sůvy“, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech

VÁNOČNÍ KONCERT V CHABERSKÉM DVOŘE

Je předvánoční čas. Naše domovy voní vanilkou a v oknech září světla naděje. Všude zní hudba  a koledy se mísí s ruchem města. I v Dolních
Chabrech 15.12.si milovníci kultury přišli na své. V Chaberském dvoře se nám představil DAD Kvintet Karlovy Vary s komorním orchestrem 
V. Divišové. Milé pohádky Zbyňka Malínského přednesl velice oblíbený herec Jan Hartl. Atmosféra byla opravdu vydařená a milá. A když malá
Vanda Knížková přednesla vánoční báseň, zjihla nejedna tvář. Přátelé z Karlových Varů, děkujeme vám za krásný večer, za váš um a lásku ve vašem
projevu a těšíme se, že nás za rok zase navštívíte. Krásné Vánoce Vám všem...

Sylvia Šírová

PODĚKOVÁNÍ VŠEM KTEŘÍ ...

V posledním vydání zpravodaje jsem byl vychválen jako velký přispěvatel našeho vítěství u Nejvyššího správního soudu z 30.10. 2008.
Já se tak ale necítím, protože bez těch, kteří zahájili boj proti trase „J“ už v před rokem 1989 (tenkrát se podařilo plánovanou trasu posunout
o kousek severním směrem), těch co po roce 1989 zahájili jasný odpor proti okruhu přes Prahu, těch co zakládali občanská sdružení
v Chabrech i jinde, pracovali později v zastupitelstvu, navrhli nové trasy, ze kterých byla později vybrána jako nejlepší trasa „Ss“, jednali na
mnoha různých místech v Čechách i v zahraničí, sepisovali petice a další dokumenty, podali trestní oznámení, žaloby k soudům, sepsali řadu
článků do novin a natočili řadu pořadů do televize, bych tyto řádky nepsal.
Tito lidé věnují práci proti okruhu velmi často více svého času než svému zaměstnání. Bez sponzorů kteří sponzorují několik našich O.S. (třeba
členským příspěvkem), bez těch co sestavili různé dopisy různým úřadům, podali své odvolání proti rozhodnutím, by asi těžko mohlo být
jednání u nejvyššího soudu tak úspěšné.
Bez těchto lidí bych se já nemohl stát pěšákem při mé páteční práci, protože bych neměl ani o čem občany informovat.
Děkuji také všem, co podepsali petice nebo podali odvolání proti rozhodnutím, účastnili se územního řízení a demonstrací.
Bez těchto občanů by byly naše vyjednávací týmy nazývány „To je zase těch několik křiklounů ze severu Prahy“.
Pokud by tito občané neměli zájem o to co se děje okolo okruhu nebo nové přistávací dráhy, neměl bych koho informovat o tom co je nového
a jednání u soudu by bylo obtížnější. I tito občané, kteří nás takto podporovali mají svůj podíl na vyhraném soudním sporu. 
Proto děkuji všem, že už není okruh dávno postavený, a že máme naději na úspěch v dalších jednáních.
Protože ale zdaleka není vše vyhráno, prosím všechny o pokračování v jejich práci a občany o další podporu, která bude jistě potřeba.

Martin Morava
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INFORMACE Z TJ ZŠ CHABRY.

Naše jednota připravila na podzim několik akcí pro děti
i dospělé.
Naše předškolní děti  a děti z oddílu rodiče a děti se
zúčastnili závodů v míčovém trojboji v Libeňské
sokolovně a získali dobré umístění. Děkujeme jim za
dobrou reprezentaci ale i jejím doprovodům.
Ve středu 26. 11. se uskutečnil již X. ročník vánočního
turnaje ve volejbalu mixů a jejím vítězem se stalo
družstvo Chabry junioři. Gratulujeme. Na 2. místě bylo
družstvo Trosky B a třetí Trosky A.
4. 12. tak jako každý rok jsme pořádali "Soutěžení
s Mikulášem" jehož se zúčastnilo 130 dětí, které si
zasoutěžili a dostali od Mikuláše dárky.

A co nás ještě letos čeká ?
Na 28.12.2008 jsme připravili již X. ročník turnaje ve
stolním tenise v kategorii muži a ženy.
Přihlaste se do 22. 12. 2008 na tel.: 723 127 130 
nebo e-mail: jaroslav.vokac@iex.cz

Krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a štěstí
vám přeji cvičenci TJ ZŠ Chabry.

předseda TJ  Jaroslav Vokáč

SOKOL  Chabry - 95 let

Zní to  neuvěřitelně, ale že by chaberskému Sokolu bylo už tolik let? A přece je
to  holá  skutečnost.  Pokusme se proto představit oněch  95 let v historické zkratce.

Psal se rok 1913, bylo 7. prosince a v hostinci „U Kulhánků“ se sešlo patnáct
národně uvědomělých občanů, aby založili tělocvičnou jednotu Sokol. Hlavním
a jediným bodem jednání bylo sestavení výboru. Byli tehdy zvoleni: za starostu
jednoty Karel Dvořák, za místostarostu František Stejskal, za náčelníka Jaroslav Vít
a k tomu ještě dalších 8 členů výboru.

Krátce nato se rozběhla vlastní činnost jednoty. Cvičilo se i schůzovalo v sále 
„U Kulhánků“. Z vlastních  prostředků byla zakoupena hrazda, koně a kozu
zapůjčil Sokol Veltěž....

Tolik tedy krátký úvod. A aby čtenář nebyl příliš zatížen délkou textu, budeme
i nadále pokračovat uvedením hlavních  historicky významných vrcholů. 

Jedním z charakteristických faktorů, které jsou podstatné pro vytvoření
představy o životě a společenském významu tělocvičné jednoty, je její účast na
hromadných vystoupeních  -   v tomto případě všesokolských sletech.

Po první světové válce se chaberský Sokol zúčastnil všech čtyřech meziválečných sletů.
tj, VII. (1920) až X. (1938), jakož i všech sletů po 2. světové válce, tj. XI. (1948) až XIV. (2006).

Nelze také přehlédnout, že i v dobách totality se chaberská jednota cvičenecky
podílela i na tzv. spartakiádách (bylo jich 7), které byly napodobeninami
sokolských sletů a kterými se snažil vládnoucí totalitní režim získávat přízeň
obyvatelstva, zakrývat politickou nesvobodu a ohromovat zahraničí.    

Na konci dvacátých let zakoupila jednota kus pole a vybudovala na něm
cvičiště. To bylo slavnostně otevřeno 23. června 1929 a slouží svému účelu dosud.   

Dalším, pro činnost jednoty významným krokem, bylo postavení sokolovny.
Došlo k němu až v roce 1946, sokolovna byla vybudována vlastními silami za sedm
měsíců a činnost v ní byla zahájena slavnostně pojatou taneční zábavou s akademií
dne 22. prosince 1946.

Sokolovna se stala v dalších dobách nejen centrem tělovýchovy, ale také
místem, kde mohli chaberští občané naplňovat své společenské zájmy a potřeby.
Proto nabídl  na začátku osmdesátých let tehdejší MNV jednotě přistavět
k sokolovně v tzv, akci „Z“ nezbytně potřebnou provozně-sociální přístavbu. Tuto
nabídku jednota akceptovala s tím, že jí přístavba bude po dokončení předána do
vlastnictví. To se také stalo, ale až po době přibližně šestkrát delší, než stanovil plán
výstavby.  Naštěstí to bylo už do rukou obnovené skutečné sokolské jednoty, která
však předtím musila vyvinout nesmírné úsilí, aby dostala zpět svůj majetek. Toho se
totiž zmocnili na poslední chvíli při hroucení totality nesokolští podnikavci!

K převzetí celého objektu tak došlo až 1. července 2003! Sokolovna přitom byla
v dezolátním stavu, přístavba byla stavebně nedokončená, cvičiště hluboce
rozbrázděné  a zaneřáděné železným šrotem. Za tohoto stavu přišla velice vhod
finanční dotace od ústředí Sokola (České obce sokolské) a zejména  obětavá
a nezištná  práce členů jednoty. Dobrá věc se podařila a celý objekt byl uveden do
moderně použitelného a kulturního stavu....

A jak vypadá činnost chaberkého Sokola dnes? Náplňově je poněkud jiná než
dříve, zmodernizovala se. V rámci sokolské všestrannosti se nejen cvičí, ale hraje se 
i tenis  -  včetně tenisové školičky  pro mládež  -  hraje se badminton, stolní tenis, florbal.
Jednota zorganizovala již dvanáct ročníků běžeckého minimaratonu (4500 metrů)
s názvem Velká cena Gusty Peši. Pořádá taneční zábavy s vynikající společenskou úrovní,
pro děti pravidelně připravuje dětský karneval, mikulášskou besídku pro děti  a další akce. 

Jednota se také aktivně zapojuje do kulturní činnosti obce. Sokolovna bývá
místem setkání chaberských seniorů s hudbou a programem. Tato setkání
organizuje sociální komise místního zastupitelstva. Sokolovna dobře slouží i pro
pořádání výstav, veřejných schůzí a soutěží.

Popsat ve čtenářsky i vydavatelsky únosné zkratce devadesátpět let existence
spolku tak všestranně aktivního jako je Sokol, je velice obtížné . Doufejme, že se
to podařilo a že to bude pro uvedení chaberkého Sokola do povědomí širší
čtenářské obce stačit.

Ing. Miroslav Vítězník
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KADE¤NICTVÍ
Dana Kindlová
Ulčová 652 (KD) 

Dolní Chabry
TEL.: 284 689 721

739 030 108
Bus 169,162

(Zastávka Počeradská)
Pracovní doba:

Po 8 - 15
Út 12 - 19
St  8 - 15
Čt 12 - 19
Pá 8 - 12

Pracovní doba 
je pohyblivá, 

dle objednávek
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