
Miminka, batolátka, robátka rozjasnila 22. 10. 2009 obřadní sál Chaberského dvora. Po 19-ti letech znovu ožila
krásná tradice VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. O její znovuzavedení se zasloužila především paní starostka Plevová
a členové sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní Chabry pod vedením Zdeňka Šíra.
A že bylo koho vítat! 21 dětiček bylo postupně kladeno do kolébky, kterou starostlivě houpali žáci ZŠ Dolní
Chabry Spořická. Písničky, říkánky a hudba zněly v podání žáků ZŠ opravdu dojemně. A za to dík jejich učitelkám
pí. Svárovské, Králové a Liberdové. A co si malí občánci z vítání odnesli? Přání všeho dobrého od paní starostky,
zlatý přívěsek ve znamení zvěrokruhu, pamětní knížku a jejich maminka byla odměněna růžičkou.
Vítání občánků se opravdu vydařilo a nezbývá než podotknout - velké díky všem, kteří se o „znovuvzkříšení“
této milé tradice v Dolních Chabrech zasloužili.  Sylvia Šírová

Z kolébky do světa
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Vážení občané,
Dnešní slovo starostky bude  kromě jiného zaměřeno také na téma „anonym“.
V minulosti jsem se již k tomuto tématu vyjadřovala a to tak, že nebudu anonymním dopisům věnovat pozornost. 
Je pravda, že těch anonymů za období mého funkčního období nebylo mnoho.  Jeden z nich byl věnován tomu, 
že bojuji proti okruhu přes Dolní Chabry z vlastního prospěchu a obvinil  mě tehdy z totalitarizmu,  další anonym 
se podepisuje „Jeden z Chaber“. Jeho dopisy ráda čtu, ale že  nemá odvahu se podepsat, to mě mrzí. 
V poslední době se ke mě dostala informace o anonymu trochu jiného charakteru.  Na hygienickou stanici přišlo udání,
kde anonym upozorňuje na nevyhovující hygienické podmínky v mateřské škole „Chaberáček“.  Celý text dopisu si můžete
přečíst v tomto zpravodaji.
Tímto anonymem se musím zabývat. Zvlášť proto, že dal podnět k hygienické kontrole v mateřské škole. 
V době, kdy se prováděly stavební úpravy z důvodu navýšení kapacity dětí na 60 ve školce Protilehlá, jsem ještě nebyla ve funkci starostky,
proto se přesně nedokáži orientovat v dané situaci, ale z dosažitelných zdrojů  je patrné, že v době kolaudace nebyly ze strany hygieny,
stavebního úřadu ani jiných orgánů vzneseny žádné námitky proti  provozování mateřské školy s uvedenou kapacitou dětí.  V roce 2004 byla
na žádost MČ navýšena kapacita dětí v MŠ na 65 a opět bez připomínek ze strany kompetentních orgánů, stejně tak, jako při žádosti o
navýšení na současný počet dětí. t.j. 70 to ale pod podmínkou, že bude vypracovaná směrnice pro vnitřní pohyb dětí a pouze pro školní rok
2009/2010.  Poté bude kapacita dětí ve školce  snížena opět na  65.   
Při jednání na hygienické stanici  byla paní doktorkou Štolbovou oceněna práce všech zaměstnanců MŠ, včetně paní ředitelky, kteří při
současném počtu dětí zvládají tak dobře svoji práci. Touto cestou jim chci poděkovat i já.  
Vím, že kapacita míst ve školkách nestačí pokrýt současnou poptávku. Je zřejmé, že by mateřské školy potřebovaly nějaké vylepšení, ať se
jedná o zázemí pro zaměstnance, nebo počet zařizovacích předmětů, či prostory ve třídách. 
Od roku 2006 požaduji každoročně dotaci od  MHMP na úpravu MŠ Protilehlá z důvodu navýšení její kapacity. Zatím bez úspěchu.
V červenci t.r.  byly  městské části vyzvány paní radní Kousalíkovou k předložení  žádosti o dotaci na řešení kapacity, či nevyhovujících podmínek
ve školství.  Požádali jsme o dotaci ve výši 900 tis. Kč na nezbytně nutné úpravy (300 tis.by byla účast MČ)  pro školku v Protilehlé,  ale na jednání
zastupitelstva MHMP dne 17.9.2009 nebyla dotace pro Chabry předmětem projednávání - jinými slovy, nedostali jsme nic.  Nyní záleží na nás, jak
se k celému problému postavíme. Budeme stavět tak, aby byla navýšená kapacita školky na 120 dětí? Máme na to peníze ? Můžeme je někde
sehnat? Můžeme postavit na stávajícím pozemku? Dostaneme výjimku ze zastavěnosti a vyjádření dotčených osob?  Pokud měl anonym v úmyslu
nám svým udáním způsobit problémy, musím konstatovat, že  bezúspěšně, ale donutil nás k dalšímu uvažování o řešení dané problematiky.  Ale
to mohl i bez anonymního udání. Anonymy jsou vždycky ošklivé pokud chtějí škodit, ale čin tohoto člověka byl vyloženě hnusný,  protože byl
namířený především na rodiny s dětmi. Asi žijeme ve zlé době, která s sebou přináší zlé činy.  Ale zlo se vždycky obrátí proti tomu kdo ho způsobil.
Teď již z jiného soudku. Snad veselejšího. Možná, že jste si všimli, že bude konečně (!) propojený chodník v ulici Pod zámečkem směrem od
Bíleneckého náměstí k prostřednímu rybníku, že jsou vybudované chodníky po pravé straně této ulice, včetně parkovacích míst. Zbývá nám dodělat
chodník na pravé straně ulice a prodloužení chodníku směrem ke hřbitovu,  včetně parkovacích míst u hřbitova. Práce by měly být zahájeny v příštím roce.
Letos byla také zahájena práce na rozšíření ulice Ulčova,  včetně chodníku, a  doufám, že bude i dokončena. Snad nebude mít počasí jiný názor.
Současně s konstrukcí povrchů chodníků dochází v některých lokalitách k destrukci povrchů a to z důvodu výměny NN kabelů. Investorem je
pražská energetika a jak jsem již dříve uvedla, nemůžeme s tím nic dělat. Buď budou kabely vyměněny, nebo nebudeme svítit. 
A ještě nám rozkope chodníky společnost, která zde bude ukládat optické kabely. Pokud vydá stavební úřad do konce měsíce  rozhodnutí,
bude  to ještě letos, v případě že se tak nestane, to bude příští rok. Ale je pravdou, že na optické kabely,  které mají zvýšit rychlost připojení
internetu, čekáme již dlouho.   
Patrně všechny tyto stavby nebudou nic proti stavbě, která se připravuje v lokalitě nazvaná pracovním názvem „Beranov“. Sice jsem na toto téma
již několikrát psala, ale  nezabýváte se tím tak často jako já,  proto Vám asi ta informace v hlavách nezůstala. Možná proto  nyní část občanů v
Kobyliské ulici  vyslovuje obavy  z připojení „Beranova“  na  Kobyliskou ulici. Nemám jim to za zlé. Pokud bych zde bydlela, měla bych stejné
námitky. Je pravda, že budou výstavbou tito občané nejvíce dotčeni. Nemyslím si, však, že po dokončení bude tato lokalita extremně zatěžovaná.
Dolní Chabry by měly mít v budoucnu až 5000 obyvatel, možná i víc a  výstavba, která umožní v Chabrech bydlet těmto občanům se dotkne
nás všech. Především to pocítíme na komunikacích. Nedostatečná šířka ulic nedovoluje bezpečný provoz a parkující auta kdekoli rozčilují snad
každého. Je to daň rozvoji, kterou platíme. 
Nyní informace - rozmohlo se nám v Chabrech vandalství. Nějaký hlupák ničí obě dětská hřiště. Hlupák proto, že si neumí spočítat, že to co on, nebo
oni zničí,  musíme opravit. Zadarmo to není. Proto prosím občany, kteří by snad někoho viděli, jak ničí zařízení hřišť, aby ihned přivolali policii.
Prvního listopadu  t.r. vejde v platnost tzv. Chodníkový zákon, který přenáší odpovědnost za údržbu chodníků na obce. Údržbou rozumím

schůdný chodník a to v zimě i v létě.  Pokud se stane na neudržovaném chodníku úraz (někdo uklouzne a zlomí si nohu, nebo šlápne do
hlubokého výmolu) je odpovědnost na majiteli. Všechny chodníky v Chabrech  nejsou v majetku  MČ a ne všechny dokážeme udržovat.
Nemáme prostředky ani síly. Proto budou práce na udržování chodníků, především v zimě, prováděny v rozsahu  minulých let. 
Nemohu žádat na občanech,aby si udržovali ten „svůj“ chodník, i kdybych ráda, ale pokud to přesto budete dělat, již předem Vám děkuji. 
Na závěr několik slov k tomu, co jsem snad měla uvést na prvním místě, a to je 20 výročí sametové revoluce a tím i počátek demokratického
procesu v Československu. Dvacetiletý člověk je dítě odrostlé škole, a i když se cítí a chová jako dospělý, nemá zkušenosti, odstup, ani
schopnost dívat se na věci z nadhledu. Neví, co je to moudrost, tu musí teprve získat. Ale je to velice obtížné, pokud musí držet krok s lidmi,
kteří to vše mají a znají. A právě tak cítím dvacetiletou demokracii v naší zemi. Krásně mladou, ale nezkušenou. Ze všech stran
manipulovanou a od každého něco na nás požadujícího. Je to obtížný proces kterým procházíme, ale někdy se ptám „bude v téhle zemi
někdy klid a spravedlnost?“  Snad se dočkáme. Pokud ne naše generace, snad ta příští.
Možná, že předešlé řádky nezní příliš optimisticky, slibuji že příště budou.                                                                              Vaše starostka 

SLOVO STAROSTKY

vypisuje
výběrové řízení

na obsazení pozice
tajemník/ice

bližší informace na
www.dchabry.cz 

(>úřad MČ>úřední deska)

Městská část Praha-Dolní Chabry
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V říjnu 2009 byly na různých místech Chaber instalovány
stojany na kola. Byly hrazeny MHMP a i na jeho náklad
instalovány. Doufáme, že budou občany hojně využívány.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny dne 22. 11. 2009, 
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.
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OZNAMUJE

ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze 
(zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění a na základě usnesení
Rady MČ Praha - Dolní Chabry č. 396/09 ze dne 14. 9. 2009

ZÁMĚR

Pronajmout
část  nebytových prostor „rezerva“

v objektu Chaberského dvora, Hrušovanské nám. 253/5,
Praha 8 - Dolní Chabry, který je majetkem MČ Praha - Dolní Chabry

Zájemce na své náklady vybuduje dle projektu MČ
v prostoru nad ordinacemi lékařů prostor vhodný k užívání.
Vložená investice bude zájemcem odbydlena za těchto podmínek:
1) Zájemce nabídne cenu za 1 m2 užívaných budoucích prostor,
ne však nižší než 900,- Kč za m2 a rok + náklady na energie. 
2) Takto stanovená cena bude započtena proti vloženým investicím.

Bližší informace a prohlídky je možné dohodnout 
na tel.: 283 851 272.

PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ  22. 11.

RMČ ze dne 5. 10. 2009 
◆ žádost o souhlas s umístěním dopravního značení - zrcadla na
nástavci v ulici Kobyliská, o který požádala firma Genius. Na základě
nedostačujících podkladů Rada odkládá své vyjádření do doby projednání
kompetentními orgány, s jejichž stanoviskem  bude obeznámena.
◆ Rada souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu veřejného
osvětlení v rámci výstavby lokality „Obytný soubor RD Dolní Chabry
Do Rybníčků“ 
◆ V důsledku rozšíření Ústecké ulice bude nutné provést do
budoucího chodníku přeložku kabelů PRE. Vzhledem k tomu, že se
nejedná o nové  uložení kabelů, ale o posun kabelů stávajících,
souhlasí Rada MČ s bezúplatným zřízením věcného břemene
k pozemku parc.č. 1536/1 v ulici Ulčova. 

RMČ ze dne 26. 10. 2009
◆ Rada souhlasí s umístěním dvou odkladných schrán pro poštovní
doručovatele na adresách Protilehlá 220 a Jirkovská 33/1 (před MŠ). 
◆ Rada souhlasí s funkčním využitím území a s umístěním 100%
bydlení ve funkční ploše SVM v lokalitě Dolní Chabry - Polyfunkční
dům Nad Draháňským údolím, Praha 8, k.ú. Čimice na pozemcích
parc. č. 1016/146 a 1016/88.
◆ Rada souhlasí se stavbou veřejného vodovodu, splaškové
kanalizace a komunikace v lokalitě Do Rybníčků - Obytný soubor RD
Dolní Chabry - Do Rybníčků za podmínky umístění vsakovacích objektů.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ
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OZNAMUJE

ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze 
(zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění a na základě usnesení
Rady MČ Praha - Dolní Chabry č. 396/09 ze dne 26. 1. 2009

ZÁMĚR

Pronajmout pozemek

č. p. 1327 k. ú. Dolní Chabry, o výměře 409 m2, 
díl 1/13 z 5 320 m2 do úplného pronájmu s výslovným

určením pro zahrádkářské využití.
Úhrada za užívání pozemku dle vyhlášky Ministerstva financí
a Rady MČ Praha-Dolní Chabry je minimálně 7,- Kč / m2/ročně.

Poučení:
Podle výše citovaného usnesení mají zájemci právo se k

tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky a to
písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části

Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 
- Dolní Chabry nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Bližší informace na tel.: 283 851 272.

V tomto roce pokračuje rekonstrukce chodníků v ulici Pod
zámečkem.

Dobrý den, ráda bych poslala příspěvek do Zpravodaje, ale chci se poradit,
zdali, ho redakční rada bude považovat za vhodný. Uvědomuji si, že Zpravodaj
je laděn výrazně optimisticky a pozitivně - marně jsem hledala černou kroniku.
Nicméně, já mám pocit, že bych se měla podělit s ostatními o hrozný zážitek 
z Chaber, se kterým se vyrovnávám jen težko. Napadlo mě, že by to třeba šlo
právě na stránkách Zpravodaje. Jde o to, že v průběhu posledního půlroku
neznámý pachatel opakovaně navštěvuje mou zahradu a postupně zde
likviduje všechny nádherné vzrostlé stromy. Používá vrtačku, pilu, jed. Už
zlikvidoval 80 let starý ořešák, desítky let staré smrky, douglasky, jedli.
V posledním říjnovém týdnu naříznul po celém obvodu asi 40 let starou břízu,
kterou už navrtal na jaře, ale během léta se nám ji podařilo zachránit. Teď už
ji nepomůže nic. Přivolaní policisté hovoří o přestupku neznámého pachatele,
z okolí nikdo nic neviděl ani neslyšel. Jsem chaberský starousedlík a stromy
sázel můj děda a maminka, na mé zahradě mi vždy záleželo, teď je vydaná
napospas člověku, který může být psychicky vyšinutý a má dojem, že si může
dovolit cokoliv. Myslím, že se tato záležitost týká nejen mě, nakonec může
neznámý pachatel přijít kamkoliv a pokračovat v likvidaci dalších stromů. Byla
bych ráda, aby se o této věci vědělo a zároveň doufám, že by se lidé dívali
třeba víc kolem sebe a všímali si, co se děje. Pokud byste měli pocit, že by
taková zpráva mohla být zařazena do Zpravodaje, prosím, dejte mi vědět. 
Děkuji, S pozdravem, RNDr. Zuzana Vondráková /Josefusová/.  



Vážení přátelé,
v minulém čísle Zpravodaje jsme avizovali, že ještě v tomto roce připravuje chaberský
Sokol dvě kulturně zábavné akce, a to Country bál pro dospělé 
a Mikulášskou nadílku pro děti. Ovšem - v době redakční uzávěrky nebylo  ještě
možno stanovit přesně dobu jejich konání a bylo nutno počkat s informací až do
dalšího čísla Zpravodaje.
Tož tedy: Na Country bál přijďte v sobotu 21. 11. 2009 do 20.00 hodin.
Na Mikulášskou nadílku mohou přijít děti i dospělí v sobotu 5. 12. 2009 od 15.00 hod.
Podrobnější informace o obou akcích budou na vývěskách.
Dobrá a radostná pohoda jsou zaručeny - na shledanou!         Ing. Miroslav Vítězník

Psí legislativa je rozmělněna v řadě zákonů, z nichž si majitel odvodí své povinnosti při jeho držení a chovu:
● silniční zákon zakazuje, aby pes pobíhal po komunikaci
● přepravní řád nařizuje náhubek a vodítko ve veřejném dopravním prostředku
● zákon o myslivosti omezuje honitby
● zákon veterinární  řeší mimo jiné odchyt toulavých psů
● občanský zákoník držení psa v občansko-právní rovině
● přestupkový a trestní zákon  sankce za vzniklé škody
● zákon na ochranu zdraví se zabývá vstupem přítele člověka na dětská hřiště
● zákon na ochranu proti týrání  mu  poskytuje ochranu 
● zákon o místních poplatcích pak majiteli vymezuje povinnost za svého mazlíčka platit.
Že je toho na jednoho až příliš? Neplakala bych, také v jiných zemích EU se s legislativou musí umět poprat každý
pejskař. I tam musí být pes čipován a jednotlivé země a města pak určují konkrétní pravidla  pro pohyb psů ve veřejném prostoru,  jejich
očkování nebo dovoz či prodej. 
V Anglii platí zákon o čistých městských částech a městském prostředí  (je-li přistižen majitel, že po svém psovi neuklízí, platí jako mourovatý),
je zde zakázáno chovat bojové psy a také zde platí zákon, kterým jsou majitelé psů povinni zajistit jejich blaho.V Londýně nesmí veřejný
trávník fungovat jako cvičiště nebo záchod pro psy, protože slouží výhradně k odpočinku. Mimochodem Londýňané, kteří na trávnících
odpočívají a  obědvají, by si u nás asi moc nepochutnali.
Ve Španělsku nesmí být majitelé psů  mladší 18 let, musí svá zvířata  nechat  povinně očkovat proti vzteklině a chystají zde zákon upravující
pohyb psů v takových veřejných prostorách jako jsou parky.
Německo uvalilo embargo na dovoz některých plemen - pitbulteriérů, bulteriérů a stafordšírských   teriérů. V několika dalších zemích dostali
nálepku nebezpečného psa také  argentinská doga, brazilská fila, dobrman, rotvajler neho rhodéský ridgeback a diskutuje se zde o zřízení
databáze psích DNA, pomocí níž by bylo možné vystopovat majitele, kteří po svých psech neuklízejí. Ve své fantazii zkouším něměcký reál
přenést do Chaber a vždy mne to rozesměje. Pojízdná laboratoř odebírající vzorky, na místě vyhodnocující a v databázi hledající vlastníka.
Poté  u dveří zazvoní trestná výprava a zeptá se Vás, jste-li majitelem neidentifikovateleného  kříženého jedince, který zanechal - udání místa,
času,  exkrement o velikosti, barvě ... tak to máme za kolik.. uhradíte pokutu na místě, v hotovosti nebo šekem, složenkou nebo převodním
příkazem ? Bude-li pak také akceptována osoba blízká majiteli jako v případě vozidel?
U nás doma pak v Kladně nebo i jiných obcích lze venčit psa jen na vodítku, v Uherském Brodě, venčí -li psa dítě mladší 15 let, musí mít pes
náhubek. Podle karlovarské vyhlášky pak nesmí být pes bez dozoru uvázán na veřejném prostranství. Prakticky vzato - kam s ním, když hodláte
navštívit místní poštu a  když  pejsek není kapesní, potažmo, má na ni stejně vstup zakázán. Někdy  pro pejskaře téměř  neřešitelná situace.
Chybí Vám pointa ? Máte ji mít. Jsem pejskař, i když už pejska nemám. Bude to rok, co na mně kouká z psího nebe a jeho místo v mém životě
je natolik nezastupitelné a nenahraditelné, že jsem klín klínem nevybila. Asi jsem monogamní. Jsem rozhodně pejskař  a navzdory tomu, že
u nás nejsou tolik diskutované koše na psí exkrementy, jsem roky po svém čtyřnohém příteli sbírala vše, co z něj vypadlo.
Ale jsem také babina a vedle mne cupotají dvoje dětské nožičky ve věku 2 a 4 let,  já je naviguji, brzdím a chytám před všude přítomnými hovínky
nebo se snažím zadržet dětské prstíky toužící utrhnout stéblo trávy, kytičku nebo lístek v tom pravém okamžiku. A řeknu vám, že před tím, abych
nebyla sprostá, mne drží jen schopnost dětských úst opakovat v pravou chvíli správný výraz. Takže jen tak zlehka a decentně. DO PRČIC !!!
Viníkem není pes, ale jeho majitel. A tomu přeji, aby mu v pravý čas a na tom pravém místě něco upadlo, něco ho zaujalo..nebo si na botách
odnesl to, co sám neuklidí. Takhle navečer, když se  někam spěchá a moc se toho nevidí, pak třeba jeho přítomnost v kině, restauraci nebo
jízda autem bude neopakovatelným zážitkem.                                                                                                     Bronislava Kukurová, ÚMČ
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PES PŘÍTEL ČLOVĚKA A UŽIVATEL VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, JEHO PÁN, POTENCIONÁLNÍ NEPŘÍTEL

Blížící se příchod sychravých dnů, nás bude stále více lákat do teplých a příjemných
koutů k posezení s našimi dětmi a také přáteli. Zajímavé prostředí bývalé sýpky
v Chaberském dvoře je právě pro tyto účely připravené. Při návštěvě můžete téměř vždy
shlédnout nějakou výstavu, využít internet nebo posedět u teplého nápoje se svými
blízkými. Prostory k posezení je možné pronajmout k rodinné slavnosti, na
narozeninové párty, na pracovní jednání nebo prostě jen tak k posezení. Přijďte se sami
přesvědčit. Bližší informace na www.dchabry.eu

KAM SI ZAJÍT S PŘÁTELI

OODD  AADDVVEENNTTUU  DDOO  TT¤¤ÍÍ  KKRRÁÁLLÒÒ
27. – 29. listopad   10 – 17 hodin

Dolní Chabry - kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Os na ochranu památek 

v Dolních Chabrech

Po úspěšném absolvování školení „Cvičitel seniorů“, nabízím své 50 leté
zkušenosti i znalosti čerstvě nabité těm, kteří potřebuji zlepšit a udržet
svou pohyblivost a nemohou se zařadit do normálního cvičení ať již
z důvodu věku nebo po určitém onemocnění. V případě, že se nezávazně
přihlásí aspoň 10 zájemců /ženy i muži/ bude v úterý 1. prosince 2009 od
19.00 do 20.00 hod. uspořádán pohovor a ukázky cvičení. Bude-li zájem
budeme nadále v úterý ve stejnou hodinu pokračovat ve cvičení. 
Pro informace i přihlášení můžete volat: 
p. Vokáče Jaroslava telefon byt 233 544 532, mobil 723 127 130.

NABÍDKA CVIČENÍ PRO SENIORY V TJ ZŠ CHABRY



CHABERSKÝ DVŮR
si Vás dovoluje pozvat 

na prodejní výstavu obrazů

SLÁVKY  MELICHAROVÉ

TOULKY  SVĚTEM  
A ZLATOU  PRAHOU

ve dnech 3. – 27. listopadu 2009
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CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.: 283 852 858,  mobil: 604 976 653, e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

CHABERSKÝ DVŮR PRASKAL VE ŠVECH

V Dolních Chabrech budou nejen vzdělané
děti, ale i vzdělaná strašidla. Přestože už má
podzimní strašení slušnou tradici (je jen o rok
mladší než masopust - letos se koná již 9.ročník
podzimního strašení), děti i rodiče se rozhodli
neponechat letos nic náhodě. Do školy strašení,
v niž se proměnil Chaberský dvůr v pátek 
23. 10., se slétlo osmnáct větších i menších stra-
šidel s doprovodem. Na podzimní výstavce
v Euroinfosálu si děti s rodiči prohlédli, co vše
mohou vyrábět a pak už jen pozorně poslou-
chali, jaká jsou pravidla strašení. Společně
vyráběli veselou i strašidelnou podzimní výzdo-
bu, zdobili lucerny a s pomocí rodičů pletli
košťátka. Technikou KIRIGAMI vytvořili trojroz-
měrné rozesmáté dýně z papíru. Vytvořili
voňavé zápichy z kdoulí, které připomínaly
miniaturní dýně a ochutnali výborné dýňové
sušenky. Chaberský dvůr se opět těší na všechny
malé i velké návštěvníky a Matka strašidel se
raduje, že si další děti zpestří podzimní mlhu
a šero veselou kostýmovanou obchůzkou.
Věřím, že se najde dost sousedů, kteří ocení
oživení dávných keltských tradic a malá
strašidla podarují symbolickou koledou. 

Hanka Řepková

23. 11. 2009
v pondělí ve 20 hodin

„POPRVÉ VDANÁ“
Humorné životní příběhy betonářky
v podání herečky Národního divadla

v Praze Táni Medvecké.



7) Nejstarší hrad v Českém ráji
Na třech skalách jej kolem roku 1260 založili Markvarticové.
Hlavními částmi areálu jsou někdejší hradní palác, klasicistní
zámeček a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, výrazná
dominanta celého romantického komplexu. Velmi zajímavý je
i vstupní most a kaplička svatého Jana Křtitele s údajně jediným
portrétem Karla Hynka Máchy. Hrad byl obývaný přibližně tři sta
let, v roce 1582 je zmiňován už jako zřícenina. Půvabný kout nese
stejné jméno jako je přídomek slavného vojevůdce třicetileté války.

Markvarticové byli předky významného rodu, z něhož onen vévoda pocházel. Členové jeho rodu vlastnili objekt v období baroka
a zříceninu upravili na poustevnu a poutní místo. Nejslavnějším poustevníkem byl bývalý varhaník a skladatel Václav Holan
Rovenský. V romantických úpravách pitoreskního místa pokračovali v 19. století Aehrentalové.

8) Rodové sídlo Desfoursů
Půvabný zámek obklopený menším anglickým parkem se nachází
v severozápadní okrajové čtvrti Turnova. Zámek i tato část města
mají totožná pojmenování. Čtyřkřídlá budova se vstupní věží
v sobě propojuje architektonické slohy od gotiky po empír.
Původně gotický hrad založil na skalním ostrohu na pravém břehu
Jizery kolem roku 1280 Havel z Lemberka. Přestavbu na pohodlné
renesanční sídlo uskutečnili počátkem 17. století Vartemberkové.
Více než tři sta let, v letech 1628-1945, jej vlastnili členové rodu
Desfours, později Desfours-Walderode. Zámek byl proslulý
expozicí vývoje šlechtických interiérů a historických oděvů. Pro ty
však bylo dlouhodobé vystavování již příliš zatěžující, proto nyní
probíhá reinstalace původních zámeckých interiérů.

9) Romantický zámek nad skalním městem
Přechůdcem dnešního zámku byl gotický hrad, který vybudoval Hynek
z Valdštejna v polovině 14. století. Objekt byl rozložený na
pískovcových skalách pospojovaných mosty. Přestavbu na renesanční
zámek uskutečnili v 16. století Smiřičtí. Stejně tak jako „sedmičku“
vlastnili areál v 19. století Aehrentalové a zvelebili jej romantickými
úpravami. K zámku lze pohodlně dojet autem, ovšem pěší cesta ze
Sedmihorek, která prochází též úzkou soutěskou nazvanou Myší díra,
skýtá podstatně vyšší dávku romantiky. Ve 20. století fungoval areál
jako rekreační zařízení, teď je zde hotel. Turisté mohou navštívit věž
a nádvoří a letos v létě dokonce poprvé proběhly zámecké prohlídky.
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Přinášíme vám poslední díl soutěže s tematikou historických památek. Potřetí se
setkáváme s fotografiemi známého fotografa Jiřího Bergera. Naše hrady a zámky
uvidíte z netradičního pohledu, na unikátních snímcích z ptačí perspektivy. Vaším
úkolem je jednotlivé objekty identifikovat. Pokud si nebudete jisti, mohou vám
napovědět vybrané údaje z historie staveb. Vylosovaný výherce obdrží repre-
zentativní publikaci Hrady a zámky České republiky, kterou Jiří Berger vydal
v nakladatelství Fragment. Najdete v ní 430 fantastických leteckých snímků, na
nichž je z výšky zachyceno 119 památkových objektů z celé republiky. Každému
místu je věnována celostránková fotografie a dva menší doplňující záběry,
u vybraných lokalit je zařazen velký dvoustránkový snímek. Hrady a zámky jsou
představeny jednak v detailních portrétech a též zobrazeny uprostřed krajiny 
či města. Z tohoto netradičního průvodce, který je s trochou nadsázky knihou plnou
hádanek, jsme do soutěže vybrali objekty z našeho oblíbeného Českého ráje a okolí.

HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY – POZNÁVACÍ SOUTĚŽ SOUTĚŽ!SOUTĚŽ!

1)  .......................................................

2)  .......................................................

3)  .......................................................

Jméno a příjmení:

4)  .......................................................

5)  .......................................................

6)  .......................................................

Adresa:

Telefon:  

7)  .......................................................

8)  .......................................................

9) ........................................................
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Odpovědi nám doručte do 10. 12. 2009 do Chaberského dvora.



„Jen rrračte vstoupit,
nerrračte se bát!

Dneska se v pekle neláteří,
Belzebub bude vás mít rád.“

Přijďte si v Mikulášském čase užít peklo,
kterým vás provedou čerti a čertice 

ze 2. a 4. B. 

Těšíme se na vás 2. a 4. prosince 
v Chaberském dvoře po setmění…
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POZVÁNKA

Na fotbalovém hřišti v Dolních Chabrech si v sobotu 29.srpna
2009 uspořádala ČASPV seminář rekreačních sportů z ukázkou
hry KUBB a hry WOODBALL. 
Protože na obě hry má fotbalové hřiště  skvělý terén pro
vytýčení hřišť a drah Praha a Středočeský kraj zde 19. září 2009
uskutečnily krajské kolo ve hře  KUUB i WOODBALL. Vítězné
dvojice z TJ ZŠ Chabry jako zástupci Prahy v kategorii -50 Ivana
Kindlová, Petr Rakovský a v kategorii 50+ Jaroslav Vokáč,
Vlastimil Rybenský ve hře woodball odjeli do Pasohlávek, aby se
zúčastnili republikového finále kde se umístili v první desítce.

Hra KUUB je tradiční švédská hra a je opravdu hrou pro
každého, kde není rozhodující věk ani fyzická zdatnost. Hrát se
může na trávě, pláži i v tělocvičně a stačí pár minut a pravidla
lehce pochopíte. Jde o házení kostek  a kolíků v daném poli.
Hra WOODBALL je sportovní hra pocházející z Číny. Hra se
podobá golfu jen místo golfového míčku je dřevěná koule, tvar
hole ovlivnila  skleněná láhev čínského piva a na místo jamky je
branka. Koule se provede určenou dráhou až do branky co nej-
menším počtem úderů.                  

Cvičitelka TJ Ivana Kindlová

PŘEBORNÍCI PRAHY JSOU Z DOLNÍCH CHABER

Jménem základní školy bychom chtěli poděkovat panu Bolenovi za
vzornou péči o zelené plochy kolem školy. Díky jeho pečlivosti
a starostlivosti máme nejen pěkný výhled z oken našich tříd, ale
i prostor pro naše odpolední hrátky ve školní družině. Děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ

Během září a října nasbírali žáci naší školy 1 377 kg kaštanů a žaludů. Pomohli jsme tedy zvířatům
v Jizerských horách, kam pan myslivec kaštany odvezl. A nejen to, za peníze, které jsme dostali,
budeme sponzorovat některé zvířátko v ZOO.
Tak až do ZOO půjdete, hledejte cedulku s názvem naší školy.                                 Vaši prvňáčci

KAŠTANY POMOHOU ZVÍŘÁTKŮM I NÁM

Vlastivědné učivo čtvrté třídy
přímo vybízí k návštěvě Mu-
zea hlavního města Prahy
a jeho stálé expozice „Praha
v pravěku“. My jsme tuto
nabídku přijali a netradiční
formou jsme si učivo nejen
zopakovali, ale i se dozvěděli
spoustu nových zajímavých

informací. Odměnou za pečlivě vyplněné pracovní listy byla
3D projekce Langweilova modelu Prahy.

PRAVĚK

V průběhu třetího zářijového týdne se obě čtvrté
třídy zúčastnily Festivalu deskových her, který se
jako v minulých letech konal v prostorách Tyršova
domu. Nadšení organizátoři nás nejdříve
seznámili s pravidly několika více či méně
známých deskových her, např. Heckmeck, Go,
Dáma, Togy Kumalak. Potom jsme si vybrali hru,
která nás nejvíce zaujala a vyzkoušeli jsme si své
schopnosti v miniturnajích. Mezi ostatními
školami a i staršími žáky jsme se umístili na
pěkných místech, několikrát i na těch nejvyšších.
Už teď se těšíme na září 2010 a další ročník této
podařené akce.

DESKOHRANÍ

Jako každý rok si vybraní čtvrťáci „osahali“ práci dopravních policistů z blízka, protože
se zúčastnili dopravně - bezpečnostní akce „Jezdíme s úsměvem“. Během dopoledne
děti rozdaly především usměvavá autíčka, ale byly svědky také situací, kdy si řidiči
úsměv nezasloužili. Na fotografiích vidíte, že si děti akci pořádně užily.

JEZDÍME S ÚSMĚVEM



8

PLACENÁ INZERCE

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. 
Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 852 858, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz Tisk: Flora s.r.o.,
Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou
odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.

Příští uzávěrka 15.  11.  2009 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).


