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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané.

Prázdniny skončily a začíná krásným počasím měsíc září. To znamená školu pro žáky a studenty, starosti pro učitele
a rodiče. Je to každý rok stejné od té doby, kdy Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku. Věřím, že
stejně jako předchozí generace, zvládne bez problému školní docházku i ta generace současná.
Září nepřineslo jen vzpomínky na dovolenou a školu, ale také mnoho jiných událostí.
Ta horší informace, kterou  již možná všichni víte, je  územní rozhodnutí, které vydal  Magistrát na stavbu
obchvatu ve variantě „J“. Bohužel ze strany Magistrátu nebyly akceptovány žádné námitky ani připomínky z naší
strany. Rozhodnutí bylo vydané za každou cenu, bez ohledu  na probíhající jednání na vládní úrovni, či mnoha
připomínkám ke kvalitě projektu např.: posudek EIA.  Koneckonců reakci  na toto Rozhodnutí jste si mohli přečíst
v denním tisku. MČ se proti  Rozhodnutí bude odvolávat.
Nyní k příjemnějším informacím. Nejprve o tom co jsme avizovali již dříve, a to je oslava 735 let první dochované

písemné zmínky o Chabrech, která se bude konat  20. - 21. září. Snažili jsme se  připravit program, kterým Vás chceme potěšit. Pokud se nám to
nepovede, prosím omluvte nás, ale podobnou akci děláme poprvé. V této souvislosti  Vás chci požádat o pomoc při úklidu obce. Prosím každého
kdo může, aby uklidil  prostranství před svým domem. Vím, že to většina z Vás dělá a děkuji Vám za to.
Další příjemnou informací, alespoň pro mě, je ukončení stavby Chaberského Dvora. Nyní připravujeme kolaudaci a pokud vše dobře dopadne
proběhne 29. 11. 2008 slavností otevření. Těším se, až Chaberský Dvůr ožije. Stále víc jsem přesvědčená o tom, že takovou stavbu Chabry potřebovaly. 
Jsem ráda, že je hotové také Hrušovanské náměstí a že pohled na takto upravený střed obce se líbí nejenom mně, ale doufám, že i Vám. Ještě
je nutné upravit na náměstí zeleň a vysadit stromy… práce je pořád dost.
V druhé polovině tohoto roku by měly být zahájeny rekonstrukce dalších  komunikací, a to  ulice Pod zámečkem - severní část, Na hrázi, Na dolíku
a rozšíření ulice Ulčova a snad také ulice Před sokolovnou.
Ve škole byly započaty práce na rekonstrukci toalet v přízemí a v prvním patře. Prostředky nám poskytl Magistrát hl.m. Prahy. Protože nám byla dotace
přidělena až v červnu nestihli jsme včas vybrat firmu, takže bylo málo času na dokončení práce. Proto se rekonstrukce protáhla  do začátku školního roku. 
Byla také opravena márnice na hřbitově, která byla značně poškozená  vloni a předloni při záplavách. 
Co napsat na závěr? Plnou parou do závěrečné části roku a samé pozitivní zprávy nám všem.

Jaroslava Plevová, starostka
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 2. 6. 2008

- souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene  k pozemku parc.č. 1478/1, k.ú. Dolní Chabry, ulice
Protilehlá, kde bude provedena přípojka vody a splaškové
kanalizace a prodloužení STL plynovodu pro pozemek parc.č. 1028,
k.ú. Dolní Chabry
- souhlasila se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na
přístupovou cestu na pozemku č. 1361/17, k.ú. Dolní Chabry,
v majetku MČ, která vede k domu žadatele umístěném na pozemku
parc.č. 1361/6.
- souhlasila s provedením úpravy prostoru před RD č.p. 367/7 v ulici
Budyšínská dle přiloženého návrhu pí Janoštíkové.

Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 18. 6. 2008

- schválilo rozpočtové opatření č. 2 v roce 2008 související
s navýšením ceny díla  dle Dodatku č. 3 pro M- centrum na vybavení
interiérů a audiovizuální techniku
- projednalo žádost obyvatel  BD Bolebořská č.p. 494 o snížení
prodejní ceny za prodej nemovitosti stanovené dle znaleckého
posudku a schválilo snížení stanovené prodejní ceny z částky
3.212.990,- Kč na částku 2.812.990,- Kč.
- vzalo na vědomí zprávu o stavu stavby 0125 - Multifunkční
centrum Dolní Chabry revitalizace statku na Hrušovanském náměstí,
kterou přednesla starostka MČ.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 23. 6. 2008

- souhlasila se zřízením  věcného břemene na uložení kanalizační
přípojky na pozemku parc.č. 1393, k.ú. Dolní Chabry, ve prospěch
společnosti JUINVEST, s.r.o.
- souhlasila s vypsáním záměru na pronájem pozemku parc.č. 1294/1,
k.ú. Dolní Chabry v majetku MČ, vedeném jako orná půda.
- souhlasila s vymezením 3 parkovacích míst v ulici Na Pěšině ve
prospěch Cukrárničky Na Pěšině
- schválila finanční příspěvek na renovaci trávníku, o který požádal
SK Dolní Chabry, ve výši 10.000,- Kč.
- neschválila návrh firmy AQUA DRY, s.r.o. na uzavření Budoucí smlouvy
kupní za symbolickou cenu na budoucí komunikace v lokalitě Nad Úvozem.
- nesouhlasila s umístěním základnové stanice GSM/UMTS v Praze-
Dolní Chabry a to na pozemku parc.č. 1235/11, k.ú. Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 25. 8. 2008
- souhlasí s připojením objektu č.p. 259/13 na  na komunikaci v ulici
Spořická. Nové připojení bude vybudováno na náklady žadatele
a musí splňovat normy ČR pro přejezd přes chodník.
- souhlasí se zřízením vjezdu z parcely č.p. 1522/1, v současnosti užívané
jako zahrada. Nový vjezd bude vybudován na náklady žadatele ve
stejném provedení, v jakém je již vyhotovena zámková dlažba. Vjezd
musí splňovat  normy ČR pro přejezd - zatížení dopravou.
- souhlasila s připojením pozemku parc.č. 652/1, na kterém stojí
garáž žadatele, na přiléhající  komunikaci Obslužná. Vjezd bude
zbudován na náklady žadatele a jako v předcházejících případech
musí splňovat normy ČR pro přejezd - zatížení dopravou.
- přijala usnesení (k žádosti o vyjádření k plánové výstavbě bytového
domu v ulici Do Rybníčků)  že v souladu s ÚP, který umožňuje zastavět
území SMS, nemá k zastavění uvedeného území námitky. Požaduje
však, aby stavba BD byla vzhledově  v souladu s okolní zástavbou.
- nemá námitky proti výstavbě obytného souboru RD v lokalitě Nad
Úvozem ani  proti navrhovanému dopravnímu řešení zklidněné
komunikace charakteru obytné zóny. Požaduje však větší podíl plochy
veřejné zeleně. Rada budoucí převzetí komunikací do vlastnictví obce
nedoporučuje a ukládá starostce projednat na zasedání ZMČ.
- neschválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na umístění podzemního telekomunikačního vedení na pozemku
parc.č. 1393, k.ú. Dolní Chabry, protože žadatel nepředložil
požadovaný geometrický plán uložení kabelu.
- smlouva o ochraně vlastnických práv, oprávněných zájmů a investic mezi
MČ a SK Dolní Chabry. Předmětem smlouvy jsou inženýrské sítě (dále jen IS)
na pozemcích KN 1444 a KN 1450 v majetku MČ. Vlastníkem  IS je SK
Dolní Chabry. MČ se zavazuje umožnit klubu užívání IS a v případě
záměru vystavět na pozemcích veřejně prospěšné zařízení, provést
přeložku na vlastní náklady. Ukládá starostce předložit na zasedání ZMČ.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - navýšení rozpočtu o 1.389.700,- Kč
v příjmech i výdajích. Ukládá starostce předložit na nejbližším zasedání ZMČ.
- podporuje žádost manželů Haramulových o přidělení bytu
z prostředků MHMP, z kvóty přídělu pro MČ. Rada uložila tajemnici
projednat otázku přidělení bytu s odborem MHMP a uložila
starostce záměr projednat na zasedání ZMČ.
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
pro umístění soukromé kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku
parc.č. 339 ve prospěch žadatele.
- vzala na vědomí informaci o přidělení dotace ve výši 500.000,- Kč
na rekonstrukci WC v budově ZŠ, kterou MČ obdržela počátkem
letních prázdnin.
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DOPRAVNÍ KONTROLY V POSLEDNÍM SRPNOVÉM TÝDNU

Poslední prázdninový týden byl ve znamení poli-
cejních kontrol dopravních prostředků se zaměřením na
dodržování pravidel v silničním provozu.

Policisté z Obvodního ředitelství Praha III Policie
ČR uskutečnili několik dopravně bezpečnostních
akcí zaměřených nejen na represi, ale také na
prevenci. V rámci těchto akcí bylo kontrolováno
téměř pět set účastníků silničního provozu, kdy se
jednalo jak o řidiče a spolujezdce ve vozidlech, tak
i o cyklisty a chodce.

Právě chodci a cyklisté tvoří skupinu, která často zapomíná, že i oni jsou
účastníky silničního provozu s určitými povinnostmi, a při porušení či
nedodržení předpisů se možnost sankce vztahuje i na ně. Rovněž spolujezdci
ve vozidle mají za povinnost dodržovat některá zákonná pravidla.

Padesát hříšníků zaplatilo na pokutách na místě více než dvacet tisíc korun.
Čtrnáct z nich své jednání půjde vysvětlovat na úřad. 

Tento týden se při policejních kontrolách nerozdávaly jen pokuty, ale pro
zodpovědné účastníky silničního provozu měli policisté z preventivně
informační skupiny připraveny drobné dárky, které na tyto účely věnoval BESIP. 

Policejní kontroly s účastí policistů preventistů jsou zejména vzornými řidiči
přijímány pozitivně a s úsměvem. 

Za Policii ČR:
por. Mgr. Kamila Styblíková - preventivně informační skupina (PIS) Správy hl.
m. Prahy
nprap. Bibiana Fuchsová, DiS. -   PIS  Obvodního ředitelství Praha III

U P O Z O R N Ě N Í

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny dne

12. 10. 2008
t.j. v neděli, a odvezeny budou  následující den - v pondělí.
Vzhledem k omezeným  finančním prostředkům nebudou
kontejnery vyměňovány.

Umístění:
ul. V Kratinách (u větrolamu)
Bílenecké náměstí
ul. Jirkovská
ul. Tušimická
ul. Dvorní
ul. Na Pěšině (ul. Prunéřovská)
ul. Pod Křížem (mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou)
ul. Pod Křížem (u větrolamu)
ul. Ulčova (na místě bývalé TS)

Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude
k dispozici kontejner stabilně umístěný u hřbitova. Ten bude
předem vyvezen a připraven ve stanovený den prázdný.
Kontakt : referát životního prostředí - Bronislava Kukurová
tel.: 283 85 12 77, 283 85 12 72
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Naši noví strážníci:

Tomáš Galbavý
od   1. 5. 2008

Elena Sovíková 
od  1. 9. 2008

Úřední hodiny
středa 15:30 - 17:30

Mimo úřední hodiny
156

233 544 373

NOVÁ HLÍDKA MĚSTSKÉ POLICIE

VÝZVA

Vzhledem k tomu, že bylo již po několikáté v měsíci srpnu zaznamenáno
znečištění koryta Draháňského potoka, procházejícího obcí, vypouštěním
splašků do dešťové kanalizace, žádáme občany, aby v případě podobných
zjištění (vypouštění septiků nebo fekálního vozu do dešťové kanalizace)
informovali pracovníky ÚMČ osobně nebo telefonicky na t.č.: 283 851 272.
V případě, že zaznamenají vypouštění z fekálního vozu, je vhodné
poznamenat si název firmy nebo SPZ vozidla.
Současně upozorňujeme, že MČ vstoupila do jednání s PVK, aby prošetřila
možné znečištění z objektů nepřipojených na splaškovou kanalizaci.

SVOZ BIOODPADU

Tak jako v minulém roce bude i letos na podzim probíhat mimořádný svoz
bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. BIO-VOK budou na vybraná
stanoviště přistaveny ve 2 termínech. Termíny a místa přistavení budou
zveřejněny na vývěskách a webbových stránkách MČ nebo zaslány přes SMS
info-kanál těm občanům, kteří se zaregistrovali. V současnosti probíhá
jednání se společností, která bude  tuto službu pro MČ zajišťovat.

MOBILNÍ SBĚR NSKO
(nebezpečné složky komunálního odpadu)

DATUM LOKALITA  - ZASTÁVKA DOBA STÁNÍ
28.10. 2008 křižovatka Ulčova / Ústecká 15,00 - 15,20

úterý Hrušovanské náměstí 15,30 - 15,50
Bílenecké náměstí 16,00 - 16,20

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu
na území hl.m. Prahy, lze nalézt na internetových adresách 

www.praha-město.cz • www.asa-cz.cz • www.imp-servis.cz.

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:

Voctářova, Praha 8:                     tel.: 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9:       tel.: 284 098 581

PETICE NE 10 MILIARD!

Občanská sdružení stále shromažďují podpisy
pod petici Ne 10 miliard zbytečně vyplýtvaných
na drahou, dopravně vadnou a vůči životnímu
prostředí škodlivou variantu silničního okruhu
na severozápadě Prahy!

Nyní je podepsáno zhruba 3 500 občanů
a každý z Vás může svým podpisem přispět
k zabránění vybudování dalničního obchvatu
přes Chabry. Text petice a podpisové archy jsou
na úřadu MČ Dolní Chabry a na internetu
www.drahan.chabry.cz.

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím
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ÚŘEDNÍCI SE „VYPOŘÁDALI“ S NÁMITKAMI A ROZHODLI 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PRO STAVBY 518 A 519 SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY VYDÁNO

Stavební odbor MHMP vydal v pátek 29. 8. 2008 územní rozhodnutí ke stavbám SOKP 518 a 519. Na zásadní nedostatky během územního
řízení od března do srpna tohoto roku svými námitkami a připomínkami upozorňovali odborníci, občanská sdružení, městské části, obce
i jednotliví občané. Stavební odbor magistrátu se s těmito námitkami vypořádal unikátním způsobem: téměř všechny námitky a připomínky
zamítl.

Městské části Suchdol a Dolní Chabry a řada občanských sdružení považují za vypořádání s námitkami za neřádné a účelové. V průběhu
územního řízení došlo k nezákonnostem a vážným procesním vadám. Účastníci řízení se s tímto výsledkem nespokojí a využijí zákonnou
možnost se v 15 denní lhůtě odvolat k Ministerstvu pro místní rozvoj a případně se uchýlit i k právním žalobám. Bohužel vlivem politických
tlaků úřady nerozhodují řádně a zřejmě dojde z jejich viny a kvůli přístupu investora (ŘSD) k oddálení výstavby potřebného okruhu kolem
Prahy.

Rozhodnutí je na úřední desce MHMP vyvěšeno do 13. 9. a lhůta pro odvolání je 15 dnů od sejmutí, tj. do 28. 9. 2008. Text rozhodnutí je
vyvěšen také na webu sdružení - www.drahan.chabry.cz. 

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím

PŘIJĎTE VE ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ NA SETKÁNÍ! - DÁLNICE PŘES CHABRY

Jaký přínos budou mít pro řidiče tyto dva dálniční úseky? Především se termín realizace celého Pražského okruhu nepatrně přiblížil, takže se
snad dožijeme dlouholetého slibu Magistrátu, že se bude jezdit kolem Prahy. Splnění tohoto závazku uvítá převážný počet občanů-řidičů, bez
ohledu na jejich osobní názor, jaká z projednaných variant je ta správná. Automobil máme v oblibě a požadujeme bezpečné a bezproblémové
komunikace. Aut denně přibývá a s nimi pravidelné dopravní zácpy, a dále časté, mnohdy tragické nehody, nezřídka zaviněné kamiónovou
dopravou. 

Proto se ptám, jak bezpečný bude Pražský okruh? Zatímco se v Evropské unii při výstavbě dálnic uplatňují nejvyšší bezpečnostní normy, toto
pravidlo zjevně neplatí pro dálnici vedoucí přes Prahu. Některé části okruhu totiž splňují přísné evropské normy, jiné části je naopak nesplňují.
A to mne a milióny řidičů staví před nepřekonatelnou překážku: jak se někdy po roce 2015 rychle a bezpečně dostat z jednoho vltavského
břehu na druhý po dálnici, o které se již před jejím kopnutím v roce 2008 prokazatelně vědělo, že nesplňovala normy platné a všude jinde
v Evropské unii dodržované. Nikdo z vášnivých řidičů (jsem jedním z nich) se neraduje z jízdy na Jižní spojce nebo po D1, když jede vedle kolony
kamiónů a neustále trne, zda mu některý z těch tiráků nenajede do levého pruhu. Jižní varianta bude sice tříproudová, ale vzhledem
k zařazení Pražského okruhu do sítě TEN-T, kamiónů nebude ubývat, ale naopak. 

Není povýšené si přát, aby se dnes plánovaly a zítra budovaly dálnice podle nejvyšších dnes platných směrnic, jako např. dle rozhodnutí 1692/96
EC, které je mimochodem již 12 let staré. Mají se čeští řidiči spokojit s dálnicí nižšího bezpečnostního standardu, než třeba Rakušané, jejichž
dálnice jsou navíc levnější? Rád bych věřil ŘSD, že „Česká legislativa totiž v oblasti dopravního stavitelství jednoznačně stojí na straně ...
aktivistických organizací“ (citát z webu ŘSD), čímž se snaží vysvětlit jeden z důvodů předražených dálnic. Zamítnutí skoro všech připomínek
a námitek občanů v územním řízení naznačuje, že je možné, že tvrzení ŘSD je náhodný překlad reklamy některého ze západoevropských států,
který na rozdíl od nás nedenuncuje ekology jako „aktivisty“. 

Jsme ochotni připlatit na bezpečněji vybavená auta a nesedneme za volant vozidla, o kterém víme, že nemá v pořádku brzdy. Proč tedy máme
být skromní s požadavky na Pražský okruh, po kterém budeme dennodenně jezdit? Už stačí, že se různé strany dlouhá léta neshodly na té či
oné variantě a ve finále se realizace celého okruhu neustále protahuje. Opět na to mají doplatit řidiči, tentokrát na úkor naší budoucí
bezpečnosti! 

Nechci, aby dálnici z Ďáblic do Ruzyně lemovaly cedule „Pozor - úsek tragických nehod“. 

Nechci, aby se v důsledku neplnění norem musela snížit rychlost v tunelech, protože život se stává rychlejší a auta silnější a nechci jezdit
šnekovým tempem, když existuje varianta. 

Nechci, aby byl most přes Vltavu natřen pouze kočičím zlatem, ale aby byl bezpečný jako zbytek mé rodné zlaté Prahy. 

Nechci, aby po vnějším okruhu přes pražskou čtvrť Dolní Chabry jezdilo tisíce kamiónů denně a proto beru pana primátora za slovo, že „vnější
pražský okruh bude chránit město před kamiónovou a tranzitní dopravou“ (citát z posledních Listů hl. města Prahy). 

Doufám, že primátor nám nelže, protože kdo lže, ten krade, a dnes se zloděj bohužel už nepozná, protože mu jsou ponechány obě ruce.
Nejsem si jist jeho zeměpisnými znalostmi, protože hlavní město Praha nekončí před ale za Suchdolem a Dolními Chabry. Pražský obchvat je
součástí transevropské dálniční sítě TEN-T, po které jezdí především kamiónová a tranzitní doprava, což je povinnost České republiky podle
přístupové dohody do Evropské unie. Kamióny z Jižní spojky možná zmizí, ale budou jezdit po dálnici pod Suchdolem, vedle Čimic, přes Chabry
a končit v Ďáblicích, tedy vesměs přes pražské území ležící k Hradu blíže než Barrandov. V důsledku převážně severozápadních větrů povanou
výfukové zplodiny přímo do oken panu presidentovi. Kde obecně platí pravidlo vyhánět čerta Belzebubem, v daném případě bude Belzebub
vyháněn čertem. A čert potom vem neznalost primátora, který chce odvést kamióny z Prahy pryč do Suchdola a do Chaber!

Sedáme-li za volant, respektujeme silniční pravidla a zároveň požadujeme, aby stát projektoval a stavěl dálnice, na které se nám budou
sousedé jezdit dívat, jak je umíme pěkně postavit. I v Praze musí být dodržovány evropské normy a nesmí to být podmíněno otázkou, zda
a kolik Evropská unie na Pražský okruh přidá. Otevřeme oči, abychom si za několik let nemuseli stěžovat, že jsme to tenkrát opět nevěděli a že
za vše můžou nějací darebáci. Ačkoliv jsme tuto vládu zvolili, máme neodejmutelné právo domáhat se zákonnou cestou, aby Pražský okruh
splnil veškeré standardy Evropské unie. 

Občané, není pozdě dovolávat se našich práv! Sejdeme se ve čtvrtek 18. září v 18:15 hod. v Chaberské Sokolovně, kde společně projednáme
podmínky pro podání odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Není to pouze občanská povinnost kvůli
bezpečnosti silničního provozu, kvalitě životního prostředí a zachování památky UNESCO, je to i z úcty k předkům naší obce, která tento rok
slaví 735 let od písemné zmínky a jejíž občané odjakživa byli nazýváni chabří.

Jan Bubela, o.s. Nad Drahaňským údolím
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ŽIVOT V CHABERSKÉM SOKOLE
Lidská a spolková činnost neustává ani v období zpravo-

dajského klidu. A proto je třeba -  aby nevznikla mezera v historii
-  se po takové pauze alespoň ve stručnosti vrátit poněkud zpátky.

Oficiální cvičební rok 2007 až 2008 zakončila jednota 15.
června oblíbeným dětským tenisovým turnajem. Nutno
konstatovat, že byl opět úspěšný. Děti svým zaujetím pro hru
připomínaly dospělé závodníky na velkých turnajích. Hrály se
dvouhry i čtyřhry, a to v několika věkových kategoriích.
Vítězové v každé kategorii byli odměněni poháry, medailemi
a pamětními diplomy.

Počasí bylo tentokrát poněkud nevyzpytatelné, dopo-
ledne bylo slunečno, odpoledne byla soutěž na chvíli
přerušena prudkou přeháňkou. A nakonec byla dobrá
pohoda završena tradičním opékáním buřtů u táboráčku !

Krátce před tímto oficiálním zakončením cvičebního roku
se seniorská skupina naší jednoty zúčastnila velkého a slav-
nostního „Sokolského dne“ v Brandýse n.L.  a „Sokolského sletu
pod Ještědem“  v Liberci.

Také o prázdninách žila jednota svým životem. „Dobrá
parta“ - mládež   i dospělí se scházeli i po tom ukončení, tu
na „velký“ tenis, jindy na tenis stolní. A ženy -  ty zejména  -
se scházely každý týden v tělocvičně na protažení těla a pose-
zení v „kavárničce“.

Ne všechny zprávy z jednoty jsou zprávy veselé. Na začátku
srpna (4/8) nás opustila věrná sokolka a dlouholetá členka
naší jednoty Miloslava Linková.
Sestra  Linková byla příkladnou cvičenkou a řadu let byla ve
funkci náčelnice chaberského Sokola. Míla Linková ukončila
svou životní pouť několik dnů před svými  pětaosmdesátinam.
A ke konci srpna (20/8) odešel  i hospodář jednoty  Ing.
Jaroslav Blahník. 

Bratr Blahník byl obětavý, nezištný a poctivý člověk. Po pádu
totality nepodlehl svodům prospěchářského tělovýchovného
karierismu a celou kvalitu své osobnosti věnoval obnově
Sokola. V chaberské  jednotě pracoval především jako
fundovaný hospodář, ale byl znám i jako dobrý cvičenec
a obětavý cvičitel žactva. Bratr Blahník  odešel do nenávratna
v roce svých devětasedmdesátin.
Mílo a Jardo, budete nám moc chybět!

Abychom však nežili  jenom v minulosti, podívejme se na
zajímavé větší akce chaberského  Sokola v nejbližší budou-
cnosti: Nový cvičební rok zahajujeme v úterý  9. 9. 2008.
Oblíbený Country Bál se  koná  v sobotu 22. 11. 2008. 
Mikulášská besídka pro děti bude v sobotu  6. 12. 2008 a spo-
lečenský  Sokolský ples bude rovněž v sobotu, a to 17. 1. 2009.

Ing. Miroslav Vítězník

Rozvrh cvičení v T.J. SOKOL
Dolní Chabry

Pondělí 16.00 – 19.00
tenisová školička

Úterý 15.30 – 16.30
žáci a dorostenci

17.00 – 18.00
zdravotní tělocvik

18.30 – 19.30
harmonická gymnastika

Středa 16.00 – 19.00
tenisová školička

Čtvrtek 17.00 – 18.00
rodiče s dětmi

Pátek 15.00 – 18.00
tenisová školička

Začínáme 9. září 2008
Cvičí se v sokolovně 

Měděnecká 17

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Chabry záfií  11.9.2008 11:56  Stránka 6



září 2008 Chaberský zpravodaj    str. 7

DĚTSKÉ
CENTRUM

Ulčova 652
Dolní Chabry
Praha 8

bus 169, 162
zastávka 
Počeradská

mateřské centrum (0-3 roky)
školička (od 3 let)
cvičení pro děti (2-6 let)
výtvarné hrátky (3-6 let)
keramika (od 4, 5 let)
tanec pro maminky s dětmi (0-3 roky)
muzicírování (škola Yamaha, 18m-6let)
břišní tanec pro ženy adívky
cvičení pro těhotné na balónech
večerní cvičení pro ženy a dívky

veškeré info na tel.: 721 851 532
www.pod-smrkem.cz
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SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 21. ČERVNA 2008

Jaké byly? Opravdu pěkné. V kostelíčku zazpíval Chaberský sbor - Camera Chabra
lidové písně z Hukvald a další repertoár. Sbor se rozrostl a pod vedením pana
dirigenta I. Mátla dosáhl profesionální úrovně. Pan dirigent je moudrý, zábavný
a velmi sdílný hudební odborník. U každé skladby vykládal její vznik a všichni ho
nadšeně poslouchali.
V parku, na Bíleneckém náměstí, stavělo několik dobrovolníků celé dopoledne
pódium. Jako první na něm vystoupila kapela „Ventilky a Pumpičky“. Zpíval vnuk
Antonína Gondolána! Senzačně. Jeho „Sečmo“ byl skvělý. Pak hráli herci divadla
„Mazec“ pohádku pro děti, ale bavili se všichni. Nakonec vystoupil „Pražský
Hradčanský orchestr“, který je v Dolních Chabrech velmi oblíbený. Hospoda
„U Míšků“ byla otevřená a plně zásobená. Prostě každý si našel to své.
Pár stánků samozřejmě bylo. Korálkování předváděla šikovná Katka Hanáková
a malé parádnice si mohly samy vytvořit z korálků šperky. Podnikavá Hanka
Řepková zase nabízela odrátkovanou keramiku. Panenky pro UNICEF, vytvořené
dětmi, byly velmi pěkné, ale bohužel moc nových majitelů nenašly. Škoda, že nás
vypekl stánek s cukrovinkami. Sliby,chyby. Ne každý podnikatel dodrží slovo. Ale
Svatojánské slavnosti to nikterak nenarušilo. Pro sladkosti se běhalo k Míškům,
a tak se to zvládlo. Děti měly k dispozici zahradu školky, kde se to jimi jen
hemžilo. Počasí bylo akorát. Posezení bylo na trávě a tím celá slavnost dostala
neformální a nenucený tón. Vzpomínala jsem na doby mého mládí v malém
městečku Plasy, na Plzeňsku, kde bývala zrovna taková atmosféra. Je pěkné, že
Svatojánské slavnosti provázelo nadšení a radost a všichni se těšíme na ty příští…

Sylvia Šírová
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NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT
TJ ZŠ CHABRY

Jako každoročně v tuto dobu předkládáme nabídku
sportovních aktivit v našich oddílech. V letošním
roce ještě připravujeme akce pro dospělé a pro děti.
První je 26. listopadu již IX. ročník turnaje mixů ve
volejbalu. 4.prosince si děti budou moci zasoutěžit
s Mikulášem a poslední letošní akce je také IX.
ročník „Vánočního turnaje ve stolním tenisu“ pro
ženy a muže, který se uskuteční 28. prosince.
O podrobnostech všech akcí budete podrobně
informováni našimi plakáty. Rádi bychom rozšířili
nabídku cvičení pro děti, ale k tomu potřebujeme
více cvičitelů a trenérů. Máte-li zájem věnovat
kousek svého volného času dětem, přihlaste se
u našich vedoucích. Rádi vás vyškolíme a zařadíme
podle vašich zálib.

Nashledanou v některých z nabízených cvičení.

cvičitel a předseda TJ Jaroslav Vokáč  

TJ ZŠ CHABRY zahajuje svá cvičení v tělocvičně 
ZŠ Dolní Chabry, Spořická 400 takto:

1. září Pondělí 18.00 - 19.30 volejbal mix 2. oddíl
15. září Pondělí 19.45 - 21.00 ženy - aerobik Plevová Jarmila
16. září Úterý 16.00 - 17.00 předškolní děti 4 - 6 let

17.00 - 18.00 chlapci a dívky  1. a 3. třídy
18.00 - 19.00 chlapci a dívky 4. až 6. třídy
20.00 - 21.00 muži - kondiční a posilovací cvičení

8. září Středa 18.00 - 19.30 volejbal mix 2. oddíl
19.30 - 21.00 volejbal mix 1. oddíl

4. září Čtvrtek 17.00 - 19.00 nohejbal
19. září Čtvrtek 19.45 - 21.00 ženy - Body styling interval  Plevová
7. září Neděle 10.00 - 11.30 malá kopaná - muži
7. září Neděle 17.00 - 18.30 volejbal mix 3. oddíl

19.00 - 20.30 volejbal mix 1. oddíl

Všechny informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů.

Všechny  zájemce  o cvičení  zve výbor a cvičitelský sbor TJ ZŠ CHABRY

Pozvánka na koncert Jaroslava Hutky

Koncert Jaroslava Hutky
Akvarely - písně krajinomalebné

Chcete si užít atmosféru románského kostela
s koncertem písničkáře Jaroslava Hutky?

Jste srdečně zváni 
10. října 2008 v 19.00 hod. 

do kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.

Koncert pořádá Občanské sdružení Nad Drahaňským
údolím a Občanské sdružení na ochranu památek

v Dolních Chabrech.

Spojení metro C - Kobylisy aut.162- D.CH.  
Bílenecké nám.

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím, 
Jana Snížková Občanské sdružení na ochranu

památek v Dolních Chabrech
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