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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
Úvodem Vás chci pozvat na slavnostní otevření Chaberského dvora, které se
bude konat 29. 11. 2008 v 11:15 hodin. Slavnostní přestřižení pásky slíbil
provést p. primátor Pavel Bém a já doufám, že mu skutečně vyjde čas, aby pro
nás tento slavnostní akt mohl uskutečnit.
Objekt bude zpřístupněn veřejnosti bez vnitřního vybavení, protože kanceláře
Radnice se budou stěhovat se stávajícím nábytkem a ty místnosti, které se
musí nově vybavit, budou zařizovány dle finančních možností MČ. Věřím, že
se nám podaří od ledna příštího roku úřadovat již v nových prostorách.
Příjemné překvapení mi připravil pan Vladimír Přáda, který nám věnoval do
„Chaberského dvora“ dva krásné obrazy, které sám namaloval. Mnohokrát děkuji.
Nyní chci zmínit úspěch suchdolského starosty p. Petra
Hejla, který uspěl u Nejvyššího správního soudu se žalobou o změnách územního plánu,
podle kterých se měla uskutečnit stavba obchvatu Prahy ve variantě „J“ i rozšíření ranveje
Ruzyňského letiště. To je příznivá zpráva i pro občany Dolních Chaber a já touto cestou
panu starostovi děkuji za to, že bojuje i za „chaberáky“ ve věci, která by velice negativně
ovlivnila náš život. Možná namítnete, proč žalobu nepodala i naše MČ, ale projekt na
stavbu okruhu je u obou MČ tak provázaný, že to nebylo nezbytně nutné. Samozřejmě, že
poděkování náleží i paní Francové - Sdružení nad Drahaňským údolím a všem aktivistům
nejen tohoto sdružení. Netvrdím, že je vyhráno a že je nebezpečí zavedení dálniční
komunikace na naše území zažehnáno. Ale je tu naděje.
Dne 25. října zemřel ve věku 99 let nejstarší občan Dolních Chaber pan Josef Šoltis. Dožil
se požehnaného věku, kterého se většina z nás určitě nedožije. Každé ráno jsem ho
potkávala u místního obchodu. Bylo to vždycky příjemné setkání. Pan Šoltis měl stále
dobrou náladu kterou dokázal předat i druhým. Možná proto se dožil
tolika let. Dnes už málo kdy potkávám lidi s tak slunnou náladou
Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 10. 9. 2008
a životním elánem, který měl pan Šoltis. Bude mi chybět.
Jaroslava Plevová, starostka - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 v roce 2008 dle
přílohy č. 1 usnesení 089/08 ZMČ.
- Zastupitelstvo schválilo záměr MČ vybudovat bytové jednotky pro
žadatele o byty, zařazené do seznamu uchazečů o byt v MČ, v RD č.p.
Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 20. 10. 2008
- Rada souhlasila s uzavřením darovacích smluv mezi MČ Praha-Dolní 483/60. Protože je nutné v současnosti obývané prostory uvolnit, MČ
Chabry a firmami Star Group Ltd., Camping Gaz, s.r.o., Central podporuje žádost manželů Haramulových o přidělení bytu
Group, a.s., Bauhaus, ks., AAA Auto, a.s., a firmou Ing. Miroslav z prostředků MHMP z kvóty přídělu MČ.
Rusiňák, s.r.o., které poskytly peněžní sponzorské dary na oslavy 735 - Zastupitelstvo schválilo návrh usnesení č. 093/08 ZMČ - Dodatek č. 4
a č. 5 ke Zřizovací listině PO ZŠ Spořická. Předmětem dodatků je
let první písemné zmínky o Chabrech.
- Rada vzhledem k nečinnosti odvolává z funkce předsedu komise vymezení majetku, kdy Dodatkem č. 4 svěřuje MČ základní škole do
životního prostředí Ing. Jindřicha Nováka a komisi s účinností od správy a bezplatného užívání budovu tělocvičny a jídelny bez bytu,
01.11.2008 ruší. Současně jmenuje paní Marii Hradskou členkou nacházející se na pozemku parc.č. 559, vymezené nebytové prostory
v budově č.p. 400 a budovu č.p. 401 na pozemku parc.č. 558 a 560,
školské a sportovní komise.
- Rada schválila navýšení počtu pedagogických pracovníků v MŠ včetně šaten a suterénu na pozemku parc.č. 559, hřiště a volného
Chaberáček, který předložila ředitelka MŠ, PhDr. Kalábová o 1 prostranství v oploceném areálu na pozemcích parc.č. 561, 562, 563/2
pedagogického pracovníka. Limit povolených pracovníků tímto a 563/3, k.ú. Dolní Chabry. Předmětem Dodatku č. 5 je správa
a bezplatné užívání budovy nacházející se na pozemku parc.č. 561.
nebude překročen.
- Rada vzala na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy s firmou V tomto případě se jedná o budovu, kterou doposud užívaly Sůvy,
S&B Tradersgroup, která nevyúčtovala zálohy na práce na sociálním které ji k 30.09.2008 vyklidí a dostanou náhradní prostor v budově ZŠ.
zařízení v ZŠ Spořická a práce nedodělala. Dále Rada bere na vědomí, V prostoru jimi užívaném vznikne další třída školní družiny.
že práce budou dokončeny v náhradním termínu stavební firmou - Pro další období školské rady 2008-2011 Zastupitelstvo navrhlo opět
Ing. Miloslava Pexu.
DIAMEC.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY budou přistaveny dne 23. 11. 2008, tj. v neděli na obvyklá
stanoviště. Informaci o umístěních lze najít na vývěskách MČ.
Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery nejsou určeny pro stavební suť nebo zeminu, jak se
tomu stalo na stanovišti Tušimická, a nejsou míněny ani jako skladiště nepotřebného nábytku,
kdy jedna sedací souprava zabere celý kontejner - ulice Ulčova. K tomuto účelu slouží
občanům Prahy bezplatně sběrné dvory!
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JAROSLAV HUTKA V DOLNÍCH CHABRECH
V pátek 10. října 2008 v 19.00 hod. se konal v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech koncert Jaroslava Hutky s názvem „Akvarely - písně krajinomalebné“.
Koncert pořádalo Občanské sdružení Nad Drahaňským
údolím a Občanské sdružení na ochranu památek
v Dolních Chabrech.
Před koncertem se podepisoval otevřený dopis primátorovi
Pavlu Bémovi a petice Ne 10 miliard! Dopis (více než 200
podpisů) i petice (téměř 3800 podpisů) již byly předány
adresátům. Kostel byl zaplněn do posledního místečka
a Jaroslav Hutka zazpíval nejen moravské balady, ale i staré
„pecky“ jako Náměšť či Haleluja tramvaje. Věříme, že se
nám podaří v příštím roce koncert zopakovat.
Atmosféru Vám nejlépe přiblíží fotografie.
Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím, Jana Snížková Občanské sdružení na ochranu památek
v Dolních Chabrech

735 LET DOLNÍCH CHABER
Tak to veselí máme za sebou. A troufáme si tvrdit, že to byl milý víkend 20. - 21. 09. 2008. Kdo si našel čas, určitě si vybral dle svého gusta:
krásný a dlouhý ohňostroj, dobrá muzika p. Kocúrka, profesionální vystoupení Spirituál Kvinteru, pestrý program na Bíleneckém náměstí
v čele se souborem Gaudeamus, prima divadlem Mazec či výborné klobásky i Míšků a prasátko na hřišti. Díky všem sponzorům,
organizátorům i divákům! Připomínáme další důležité datumy, které, doufám, zpestří dobu předvánoční:
29.
15.
18.
20.

listopadu (sobota) den otevřených dveří v Chaberském dvoře
prosince (pondělí) vánoční koncert plný krásných vánočních písniček (s punčem) v novém sále Chaberského dvora
prosince (čtvrtek) vánoční sen žáků 1. B. a 3. B. v Chaberském dvoře.
prosince (sobota) vánoční setkání se seniory.

Podrobnosti na vývěskách, úřadu a v daším Zpravodaji. Na další milá setkání s Vámi se těší
Alena Nigrinová a Zdeněk Šír
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„JAK JSME LOVILI RYBY ANEB PODZIMNÍ VÝLET“
V časných ranních hodinách se začínaly vynořovat ze tmy temné postavy. Oblečené
většinou v teplých bundách s kapucou směřovaly ke známému místu odjezdu.
V zaplněném autobusu jsme se vydali v pět hodin ráno vstříc novým zážitkům. Ticho a klid, tma
a mlha. Krátce po půl osmé jsme dorazili k prvnímu a hlavnímu cíli naší cesty: rybníku
Rožmberk. Jedinečné pohledy na výlov ryb z obrovského a v ranní mlze nedozírného rybníka
daly zapomenout na nepříjemné vstávání. Lodě s rybáři lemovaly v půlkruhu břeh. V řadě stály
kádě naplněné vodou. Připravená na břehu byla auta, kam se po chvíli začaly nakládat ryby.
Vlhký vzduch, pohádková mlha, bláto a cákající voda z kádí ztěžovaly práci pohotovým
fotografům. Rybáři jakoby nedbali zvědavých a stále přibývajících přihlížejících. Dělali
svoji práci rychle a zručně a stihli zároveň odpovídat reportérům televize Nova.
„Byli jsme v televizi!“ volala jsem pak večer známým. „Ta paní, se kterou reportéři mluvili, byla
od nás! Paní Žáková od nás z Chaber! To jsme my! A na těch schodech stál pan Šír se Sylvou“…
Měli jsme ještě čas na ochutnávku čerstvě smažených rybích pochoutek, medoviny či svařáku
a jiných dobrot. Nákup ryb jsme vzhledem k počasí odložili na odpoledne, při cestě domů.
K autobusu jsme si odnášeli kapříky perníkové nebo marcipánové a mířili do Třeboně.
„Zámek je symbolem urozenosti, síly a vznešenosti nejváženější české šlechtické rodiny,
která osobou Petra Voka z Rožmberka zakončila svou pětisetletou pouť dějinami českého
státu a kulturními dějinami jižních Čech“ - poutavým výkladem zaujal průvodce pan Průcha.
Na prohlídku nedalekého pivovaru jsme přišli zpožděním, se zvědavostí a s příslibem pivní
ochutnávky.
„Chmelovina naše, ta božskou má sílu, všechny nás rozehřívá k radostnému dílu.“ Hlásal
nápis na zdi pivovaru. Mnohé pravděpodobně inspiroval. Někoho k radosti z konečně
přineseného oběda, někoho ještě před ochutnávkou k honičce kolem kádí. Na hlad a zimu
ve studených chodbách jsme na chvíli zapomněli díky ochutnávce pěny, pěny, piva
a závěrečným vtipům pana průvodce.
Nepodařilo se sice zcela přesně odhadnout a dodržet časový harmonogram našich cílů:
výlov, pivovar, oběd, zámek, a tak mnohé potrápil hlad při pozdním obědě. Ale čerstvá
specialita v podobě kapřích hranolků nás ještě po kafíčku vyladila. „Dej si ještě jednu
sklenku, nevíš, co tě čeká venku“ zněl nápis v pivnici, kde se oběd podával (asi v Třeboni
rádi píší po zdech…) Venku nás čekalo sluníčko a hladký průběh nákupu ryb.
Domů jsme se vraceli se sluncem v zádech a snad i v duši. Cestu lemovaly klidné hladiny
rybníků a žluté jakoby pozlacené stromy. Z autobusu jsme večer vystoupili u osvětlené
kapličky, v rukou tašky s úlovky, domů mlhou a tmou.
Jana Zahradníková

PRŮLOMOVÉ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO
SPRÁVNÍHO SOUDU
Nejvyšší správní soud se sídlem Brně 30.10.2008 zrušil
Opatření obecné povahy č. 1/2008, kterým se vydává
změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy.
Změna 1000 umísťovala např. novou paralelní dráhu
v Ruzyni a jižní variantu severozápadní části silničního
okruhu kolem Prahy a budování těchto dvou
strategických staveb na okraji hlavního města - nové
ranveje v Ruzyni a severní části obchvatu - se tím
pádem odkládá.
Stavební odb. pražského Magistrátu pod zjevným
tlakem politického vedení HMP na přelomu srpna
a září t.r. vydal územní rozhodnutí pro jižní trasu J,
aniž by se s podanými námitkami a připomínkami
řádně vypořádal. Proti územnímu rozhodnutí se
občané a dotčené městské části Suchdol a Dolní
Chabry v zákonném termínu odvolali. Ministerstvu
pro místní rozvoj jako nadřízenému orgánu bylo
adresováno
cca
350
takovýchto
odvolání.
Ministerstvo na žádost podepsanou 650 občany
písemně přislíbilo věcné a nestranné posouzení všech
podání přísně podle zákona. Rozhodnutí má být
učiněno během několika málo měsíců.
Naopak severní variantu silničního okruhu chce
prosazovat i hlavní kandidát na středočeského
hejtmana David Rath. „Zahájím územní řízení pro
severní variantu okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí,“
řekl Rath v rozhovoru pro Český rozhlas 6. Připouští,
že severní trasa je o něco delší, na druhé straně se
vyhýbá obydleným místům, je výrazně levnější
a půjde rychleji dokončit. „Mohlo by se jezdit už na
konci mého případného hejtmanského mandátu,“
předpokládá Rath, který označil severní variantu
pražského obchvatu za jednu ze svých hlavních
priorit.
Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím,
http://www.drahan.chabry.cz

VYHRANÁ BITVA P. FRANCOVÉ VE VELKÉ VÁLCE
Jako obyvatelka Chaber jsem moc ráda, že brněnský Nejvyšší správní soud zrušil část
nového územního plánu Prahy,ve kterém byla zahrnuta i stavba severní části
obchvatu města (varianta „J“). Jak řekl pan Morava, velký chaberský aktivista v této
věci: „Neradujme se, je to jen malá bitva, boj stále pokračuje“. Nicméně je to dobrá
zpráva pro všechny, kdo si přejí vzdálenější variantu obchvatu -“S“. V tuto chvíli to
znamená, jak píší celostátní média „NA NĚKOLIK LET ODSUNUTÍ této záležitosti“.
Včetně pozastavení rozšíření leteckého provozu nad Chabry.
Tyto zprávy mě motivují poděkovat všem, kdo věnují tolik svého času i prostředků
této problematice: p. Moravovi, samozřejmě p. Francové, P. Hejlovi - starostovi
Suchdola a dalším neúnavným bojovníkům proti dálnici v naší blízkosti. Přestože jde
jen o odsunutí věcí do neurčita, je to důkaz toho, že se vyplatí Davidovi bojovat
s Goliášem. Omlouvám se příznivcům dálnice, koneckonců mohou také přispět do
našeho Zpravodaje svobodným stanoviskem.
Alena Nigrinová

Chabry fiíjen-listopad

14.11.2008 16:35

Stránka 5

říjen – listopad 2008

Chaberský zpravodaj

str. 5

AŤ ŽIJÍ PIRÁTI!
Všechno to začalo družinovou hrou na piráty z Karibiku. Děti plnily nejrůznější úkoly a v jednom z nich měly
prokázat, že nejsou jen drsní námořní lupiči, ale že mají v hloubi dobré srdce. Jak se to ale dá u všech všudy u piráta
poznat?
V družině si věděli rady, úkol zněl: zachraňte chudé africké děti, které nemají lékařskou péči a hrozí jim, že bez
očkování zemřou na některou ze smrtelných dětských nemocí dřív, než začnou školní docházku. Šestnácti pirátům
se hned napoprvé podařilo zachránit pět afrických dětí - tolik jich totiž ušili během pár odpoledních výtvarných
dílen pro projekt UNICEF - Panenky pro Afriku. Kdo panenku adoptuje, přispěje 600,- korunami na očkování
jednoho dítěte proti šesti smrtelným dětským nemocem. Zprávu o dobrém skutku pirátů rackové brzy roznesli do
širokého okolí a tak se stalo, že milí piráti mají na svém kontě již osm afrických dětí. Jejich panenky a další tři z dílny
UNICEF už nalezly domov u dětí v 1.A, 1.B, 3.A a 3.B. a v rodinách Fridrichových, Lichých, Nigrinových a Šmídových.
Všem hodným pirátům, dětem, jejich učitelům, rodičům a paním družinářkám patří velký dík.
Hanka Řepková

I NAŠI PRVŇÁCI JSOU UŽ SPRÁVNÍ ŠKOLÁCI.
NEJRADĚJI MAJÍ SVAČINU A TĚLOCVIK!
NETRADIČNÍ PÁTEK V 3.B
V pátek 31. října se třída
3.B proměnila ve strašidelné doupě.
Sraz
si
tu
dali
čarodějnice
i čarodějové, kostry, Zoro mstitelé,
šílenci a mrtvola, aby se pořádně
připravili na večerní Halloween.
Během strašidelného vyučování se
všichni dozvěděli odkud tento svátek
pochází a jak se slaví, naučili se
anglicky halloweenskou koledu,
plnili úkoly z češtiny i angličtiny
a také si
vyzkoušeli strašení
v
sousedních
třídách.
Soutěž
o nejlepší masku vyhrál Harrry Potter
Petr Šmíd, ale sladkou odměnu získal
každý. Tento den se všem líbil.
čarodějnice paní učitelka
Pavla Králová, 3.B

OSMÉ CHABERSKÉ STRAŠENÍ
Řeknu vám, že staří Keltové musí mít
z chaberských dětí radost. Možná to
nebude náhoda, že právě v místě, kde
Keltové zanechali svou památku, takhle
ožívá jejich odkaz. Nenechme se mýlit tím,
co někomu zní tak „americky“. Oživení
zájmu o tento, nejen ve východních
Čechách po léta tradovaný svátek, přinesly
především učebnice angličtiny britské
provenience. A slovo Halloween je jen
zkomolenina All Hallows Evening, neboli
předvečer svátku Všech svatých, což je
komunisty zapřený svátek den před
Dušičkami. Letošní strašení se obzvlášť
vydařilo, vyrojila se krásná nová
strašidélka a ta zkušená vymyslela pěkné
nové koledy, posuďte sami:
Halloween, halloween,
den masek a strašení,
sladkosti nám dejte,
do košíku nasypejte,
triky my umíme,
ale na sladkosti se těšíme.
A s takovouhle básničkou od chaberské
rodačky Magdaleny Vlčkové přišly
koledovat děti z Kobylis:
Když se večer setmí,
tak vyleze ze tmy,
rozesmáté strašidlo,
které právě napadlo,
že vás půjde postrašit,
malé děti pohladit,
dostat za to koledu,
to já taky dovedu!
Díky dětem, Keltům a hodným sousedům
za hezký večer. Doufám, že strašidla
nikomu nic nevyvedla a těším se příští rok
na hojnou účast na škole strašení, kde se
kromě učení koled a výroby podzimních
ozdob vyrábí i dárky, které koledníci
dávají hodným sousedům jako návdavek
k poděkování za koledu.
Matka strašidel Hanka Řepková

VÁNOCE 2008
Ve čtvrtek 25. září podnikli žáci II.A první letošní výpravu do holešovického horolezeckého centra
Mammut.
Na umělé stěně se tu seznamují s horolezeckým vybavením a technikou, rozvíjejí hrubou
i jemnou motoriku a zaměstnávají svaly doslova v celém těle.
Překonávají strach, učí se odhadnout své schopnosti a strategicky myslet, protože lezení vám
nedovolí přemýšlet nad něčím jiným, musíte hlídat rovnováhu, koordinaci, vzdálenosti, nesmíte
nic přehlédnout a všechno musíte správně využít.
Učí se fandit a pomáhat ostatním, protože zde nepřekonáváte soupeře, ale sami sebe a překážky,
které jste si sami vybrali.
A také se učí kázni a trpělivosti, bez nichž si tento zajímavý a někdy nebezpečný sport nelze představit.
Na závěr dodejme, že všechny aktivity se dějí pod vedením zkušených lezců.
Hore zdar
M. Cutych

„Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější svátky v roce.
Už už aby tady byly,
aby se nám nezpozdily…“
(M. Černík)

… tak přijďte společně se žáky
1. B a 3. B prožít si „Vánoční sen“.
Rádi vás uvidíme 18. 12. v 18 hodin
v sále nově otevřeného
Chaberského dvora.
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ZROZENÍ CHABERSKÉHO DVORA

INPROS PRAHA, v.s.o.
v.s.o.
U Dobřenských 5
110 00 Praha 1
Tel./fax: 244 463 581
E-mail: inpros@inpros.cz
info: www.inpros.cz
www.inpros.cz

Pﬁedmût ãinnosti:
Rekonstrukce a v˘stavba komunikací,
chodníkÛ, zpevnûn˘ch ploch vãetnû
vypracování projektové dokumentace,
sestavení v˘kazÛ v˘mûr, rozpoãtov˘ch
nákladÛ a pﬁíprava staveb z hlediska
stavebního zákona.

Milé paní družinářky,
školská a sportovní komise rozhodla na své říjnové schůzi, že cena FAIR
PLAY, kterou každoročně uděluje, bude za školní rok 2007/2008
udělena právě Vám.
Z titulu předsedkyně této komise Vám chci poděkovat za obětavou
práci s dětmi v družině, tvůrčí a hlavně obětavý přístup k dětem
i k jejich rodičům.
Děti chodí do družiny rády a panuje tam přátelská atmosféra, což je
především Vaše zásluha.
Přeji Vám a hlavně dětem z družiny ZŠ Spořická, aby to tak zůstalo
i v letech příštích a ještě jednou přijměte můj dík za Vaši práci.
Alena Nigrinová

STAROČESKÉ VÁNOCE S VÝSTAVOU BETLÉMŮ
12. - 14. PROSINCE 10 - 17 HOD
V CHABERSKÉM KOSTELE
Máte-li chuť vystavit i Váš nevšední Betlém a připravit
tak radost ostatním, zapůjčte prosím staré předměty,
které navodí atmosféru vánoc,
podělte se o Vaše vánoční cukroví,
či přírodní výzdobu.
Neváhejte a ozvěte se nám:
Jana Snížková 605 050 986, 222 951 451
01/23 ČSOP Sůva
Sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

HALOWEEN PARTY
Strašidla se tentokrát sešla též ve Vinárničce Na Pěšině. Patronkou akce byla
(krásná a obětavá) Jarka Bergrová. Oživením byl Aleš Hrdlička (kouzelníček)
a tančící cukrář Jakub Kůdela (Hip hopák jak víno). Firma Śimigastr
co zapůjčila stany a ohřevné lampy. Šikovné maminky nazdobily sebe
i ratolesti. Kolemjdoucí Chaberáci i rodiče, co se nevešli do Vinárničky, si
večer užili (snad) před domem při svařáčku,koláčkách a jiných dobrotách,
o chuti gulášku ani nemluvě. Diskotéka fantastická! Nádherná čarodějnická
atmosféra nejen pro děti - díky za barevný průběh, vinárničko.

placená inzerce

Chodíme či jezdíme kolem NĚJ. Pozorujeme HO zvenčí, líbí se nám a zatím nevíme, co
od NĚJ můžeme čekat. Je neznámý a zatím vzdálený. Ale určitě se brzy stane Vaším
miláčkem. Alespoň mě si získal stoprocentně. Řeč je o CHABERSKÉM DVOŘE. Jeho
náruč se Vám otevírá 29. listopadu v sobotu od 11.15 hodin do 14.30 hodin. Přijďte si
HO prohlédnout, získá si Vás. Věřím tomu. Dává Chabrům NOVÝ ROZMĚR. Uvidíte
prostory nové radnice, budoucí ordinace lékařů a krásný sál pro společenské vyžití
obyvatel Dolních Chaber. Uvidíte nádherné prostory pro výstavy a výzvy všeho druhu
s názvem Euroinfosál. Bude určitě záležet na úhlu pohledu, s jakým si HO příjdete
prohlédnout. Můj racionální muž občas vznese otázku: „Nebudou to, Aleno, lidi vnímat
jen jako velkou radnici, kterou vlastně nepotřebujeme?“ A já jemu i Vám odpovídám
upřímně:“Ano, část objektu je opravdu věnována radnici.Na úrovni, jakou si Chabry
zaslouží. Ale kdo to chce vidět jen v tomto úzkém záběru, mýlí se. Chaberský dvůr bude
něco daleko VÍC.“ Abychom Vás přesvědčili stoprocentně, přijďte se určitě podívat. Rádi
Vám podáme výklad a malé kulturní překvapení bude samozřejmostí.
Alena Nigrinová
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EHD V DOLNÍCH CHABRECH
V rámci dnů evropského dědictví se v neděli 21. září otevřely
v Dolních Chabrech brány starobylého kostela. Po celý den přicházeli
lidé z celé Prahy a okolí, aby si prohlédli běžně uzavřenou románskou
památku - kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Pro organizátory akce bylo
potěšením přednášet po celý den zvědavým a pozorným
návštěvníkům o dějinách a záhadách nejstarší chaberské památky.
Přítomní si mohli prohlédnout zpřístupněné starší základy stavby,
jejíž kořeny sahají do období přelomu 10. - 11. století. Součástí
rotundy byly také románské reliéfní dlaždice. Jejich originály
vystavené v kostele mohli návštěvníci obdivovat díky laskavému
zapůjčení z Národního památkového ústavu.
Ani děti nepřišly zkrátka. V zahradě za kostelem připravil Český svaz
ochránců přírody zajímavou expozici na téma „Invazivní druhy rostlin
a živočichů v naší přírodě“. Výstavku doplnily živé ukázky zvířat,
nejvíce pozornosti na sebe upoutal potkan a želvičky, které se
rozmnožily u vodních toků v Draháňské rokli. Děti - a nejen ony - si
vyzkoušely, jak těžké je být v kůži jelena a prodírat se houštím
s parožím na hlavě. Připravené nástěnky dále vypovídaly
o ohrožených druzích rostlin a živočichů v chaberské přírodě.
Sdružení Nad Drahaňským údolím přiblížilo negativní dopad nejen
na přírodu v okolí Chaber. V tento den vyzdobený kostelík skutečně
ožil, vždyť jej navšívilo celkem 650 lidí! Děkujeme proto všem, kteří si
do kostelíka našli cestu a také všem, kteří se podíleli na přípravách
celé akce a pomáhali jak v kostele, tak v jeho okolí. I nadále se
budeme snažit otevírat brány této kulturní památky pro veřejnost.

placená inzerce

Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech Jana Snížková
Český svaz ochránců přírody „Sůvy“
OS Nad Draháňským údolím
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