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Vážení spoluobčané,

máme před sebou konec roku a já jsem si myslela, že Vám stejně jako vloni, popřeji krásné prožití svátečních dnů,
hodně odpočinku, lásky a pohodových chvil, které strávíte s těmi, kteří jsou Vám nejbližší. Říkala jsem si, že Vás nebudu
zatěžovat dlouhým článkem.

Nemohu se ale nezmínit o tom, co se v Chabrech v současné době děje. Nejprve o tom, co je vidět na každém kroku.
Opět máme rozkopané chodníky. Tentokrát se sem ukládají optické kabely. Budou sloužit pro rychlejší využití elektro-
nického připojení pro úřad a školní zařízení. 

Možná, že jste se dočetli na našich internetových stránkách, že se v současné době projednává návrh změny územního plánu. Nejdůleži-
tější změna, která se dotýká Dolních Chaber, je návrh na umístění Pražského okruhu na naše území. Ti, kdo sledují dění kolem této záleži-
tosti vědí, že se roky snažíme zabránit stavbě šestiproudé dálnice přes naše území. Tato stavba by sem přinesla pouze hluk a znečištění. Vím,
že jsou v Chabrech občané, kteří si slibují od okruhu vyřešení rychlejší dopravy na letiště, nebo řešení dopravní situace v jejich ulici. Ale spo-
čítejme si, kolikrát jsme např. v letošním roce cestovali na letiště a proti tomu bychom si měli uvědomit, že domů se vracíme denně, že děti
se převážně zdržují na území Chaber. Nevěřte tomu, že okruh vyřeší dopravní situaci v Chabrech. Opak je pravdou, což dokládají i hlukové
a rozptylové studie zpracované v návrhu územního plánu. Naším záměrem není blokovat stavbu potřebnou k tomu, aby si občané Prahy 6,
7 a 8, dnes dotčení dopravou,  mohli oddechnout a vydechnout. My chceme, aby dopad stavby takového rozměru a významu na životní pro-
středí a zdraví obyvatel, byl řádně posouzen a vyhodnocen dle platné legislativy. Aby nebylo rozhodováno pouze z politického hlediska , ale
hlavně z pohledu všech občanů kterých se stavba bude  negativně dotýkat a nebyl použit většinový systém. (Doprava škodí  Pražanům, vás
je v Chabrech málo tak tam postavíme dálnici).  Po celou dobu, kdy je projednávána trasa Pražského okruhu, nebyly vzaty na vědomí o-
právněné připomínky dotčených MČ, natož aby s nimi někdo jednal, případně nechal provést zjištění, zda jsou námitky oprávněné. Proto
jsme nuceni se obrátit v této věci na soud. Ať rozhodne, zda si vymýšlíme a mají pravdu zpracovatelé návrhu, nebo zda myšlenka, kterou
zdědili po nacistech komunisté a nyní ji obhajuje vedení hl.města,  skutečně nebude mít tak velký dopad na zdraví a život občanů.

Chci, aby byly chráněny zájmy občanů a protože jsem starostka Dolních Chaber, hájím Vaše zájmy. Že je to Váš zájem, usuzuji z počtu hla-
sů v posledních volbách.     
V závěru roku se mi tato slova nepíší snadno, ale taková je realita.

Obraťme list na jinou notu. Již rok sídlí úředníci v nové radnici a stejně dlouho můžete využívat prostory Chaberského dvora pro různé
kulturní či společenské akce. Za ten rok se zde pořádalo několik výstav, byla zde svatba, koncerty, divadla, promítání pro nejmenší, vystou-
pení dětí ze základní školy, konaly se volby, vítali jsme občánky, oslavili diamantovou svatbu. Je zde ordinace gynekologie a rehabilitace, 
můžete si dojít na masáž. Možná, že pro Vás, občany Chaber, to je již samozřejmé, ale stále sem přicházejí noví návštěvníci a oceňují tuto
stavbu a její přínos pro Dolní Chabry. Těší mě to. 

Tady bych se chtěla zmínit o záměru vybudovat v prostorách Chaberského dvora, které byly ponechány jako rezerva, detašované praco-
viště některé mateřské školy, kam by docházeli pouze předškoláci. Pomohlo by nám to vyřešit nedostatečnou kapacitu míst v mateřských ško-
lách.  Doufám, že se nám to v průběhu příštího roku podaří.   

Ještě jednou se vracím k chodníkovému zákonu, který přenáší odpovědnost za chodníky na majitele. Ne vždy je to městská část. A ne vždy je ne-
pořádek na chodníku způsoben anonymními uživateli. 10.12.2009  jsem přebírala od PRE chodníky v lokalitě ulic Pod větrolamem až Pod křížem a mu-
sím konstatovat, že je málo občanů, kteří zde po sobě uklidí. Těm, kteří to dělají, děkuji. Ostatní nechají na chodnících 
ležet spadané listí z jejich vlastních zahrad (o psích exkrementech nemá smysl se zmiňovat), dokonce jsme viděli vyhozený komunální odpad. Nevím,
jak byste se tvářili na to, kdybychom nechali chodníky uklidit a to Vaše listí Vám naházeli zpátky do zahrad. Myslíte, že byste nám to prominuli? Těžko.
Také mě mrzí, když vidím nově udělané chodníky, přes které jezdí auta a nevadí jim, že je poškodí. Psala jsem to již dřív a musím to opako-
vat. Chraňte si chodníky a neničte je. Už nám nikdo na jejich opravu peníze nedá. Možná, že byste si to měli dát jako novoroční předsevzetí.
Já si chci do nového roku přát, abych nebyla přetažená a nervózní, abych měla klidnou pracovní pohodu a kolem sebe upřímné lidi, což se
v letošním roce jaksi nedařilo.  No, možná že příští rok bude lépe. (Spíš hůře, bude to rok volební). 
Vám všem přeji, abyste si z kádě na ryby vylovili zlatou rybku, která Vám splní každé přání. Co si budete přát je na Vás, já Vám doporučuji,
zdraví, štěstí a přátele.

S přáním těch nejkrásnějších Vánočních zážitků Jaroslava Plevová 

SLOVO STAROSTKY

RMČ ze dne 23. 11. 2009 
◆ Rada vzala na vědomí změnu nájemce pozemku parc.č. 1462/9
(předzahrádka) v ulici Na Pěšině v důsledku prodeje nemovitosti č.p.
10/163. Předzahrádka je součástí oplocení.
◆ Rada souhlasí s posunutím vjezdu na výše uvedený pozemek směrem
k ulici Pod Hrází. Vybudování vjezdu a jeho posunutí bude provedeno
v rámci stavby 0152 – investor OMI a souvisí s výměnou pozemku pro
vybudování chodníku v ulici Pod Zámečkem. Rada souhlasí s připojením
na komunikaci dle předložené PD, která je součástí usnesení.
◆ Rada vzala  na vědomí žádost o pronájem místností čajovny a přilehlých
prostor a požaduje předložit podnikatelský záměr s ohledem na užívání
prostorů v návaznosti na funkčnost Euroinfosálu a potřeby MČ.
◆ Rada vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ Chaberáček, PhDr.
Kalábové o převedení  uvolněné částky ve výši 500.000,- Kč na
opravu jedné třídy do roku 2010 a s posunem čerpání uvolněné
částky souhlasí. 
◆ Rada schvaluje spoluúčast na úhradě právních služeb v souvislosti
s podávanou žalobou na jednání orgánů rozhodujících o umístění
stavby pražského okruhu na území MČ Praha-Dolní Chabry. Žaloba je
zpracovaná právníkem, který zastupuje MČ Praha-Suchdol a zahrnuje
stavby 518 a 519. Výše předpokládaných nákladů je celkem cca
40.000,- Kč a obě MČ se na úhradě nákladů podílejí  rovným dílem. 
◆ Rada nemá připomínky k PD pro vydání změny stavebního
povolení, který se týkal bytového domu „Polyfunkční dům Nad
Draháňským údolím II", pro vydání změny stavebního povolení, která
spočívá v nahrazení ordinace byty 2+KK a 3+KK v 1. NP. Souhlas je
vydán za podmínky, že celková výška objektu nepřesáhne výšku
stávajícího objektu na pozemku sousedním.
◆ Rada souhlasí se vstupem do komunikace Ledčická a přilehlého
chodníku za účelem uložení plynové přípojky pro objekt postavený
na pozemku parc.č. 1517 v majetku Ing. Arch. Žilky. 

RMČ ze dne 7. 12. 2009
◆ odsouhlasila darovací smlouvu ve výši 14.198,- Kč s firmou Bauhaus.
◆ schválila dodatky k nájemním smlouvám a to do 30. 6. 2010.
Uložila úřadu MČ povinnost zjistit cenu za pronájem komerčních
prostředků pro srovnání.
◆ schválila záměr na pronájem nebytových prostor v CHD - ordinace
lékaře.
◆ schválila odměny pro ředitele školy a školek.
◆ schválila odměny pro členy komisí a výborů a přísedících soudu,
kteří nejsou členy Zastupitelstva.
◆ výjádřila se k záměru novostavby 2 RD v ulici Protilehlá.

ZMČ ze dne 9. 12. 2009
◆ schválilo rozpočtový výhled na roky 2010-2015
◆ schválilo zásady hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry v době
rozpočtového provizoria.
◆ schválilo výstavbu BD v lokalitě ulice Do Rybníčků.
◆ schválilo námitky a připomínky k připravovanému návrhu změny
ÚP hl.m. Prahy.

více na stránkách MČ    www.dchabry.cz

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

vypisuje výběrové řízení
na obsazení pozice tajemník/ice

bližší informace na www.dchabry.cz 
(>úřad MČ>úřední deska)

Městská část Praha-Dolní Chabry
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry
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Každým rokem, tři dny před Štědrým večerem, připlouvá do naší vany kapr Lojza.
Rok co rok. Je krásný. Prohání se, blýská šupinami, nakrucuje se a děti klečí u vany
a obdivují ho. Je u nás spokojený. On totiž neví jak skončí. Ani děti ne. A tak si 
užívá pečlivě kontrolované vody, děcka co chvíli pronesou: „Jdu připustit Lojzovi
vodu.“ To trvá dva dny a noc. Ráno, na Štědrý den, je vana prázdná. Ohlašuje to
srdceryvný výkřik: „Mami, Lojza utekl.“ Ano, slyšíte dobře, utekl. Nejdříve hledáme
po domě, v bazénu, na zahradě, nic. Mezitím se ale musí, chtě nechtě, kapr roz-
porcovat, obalit a usmažit. Nebojte, mám pro to krásné vysvětlení.
„Víte, děti, on se chtěl proběhnout venku a jak utíkal po poli, uviděla jsem ho a bacila
ho hroudou hlíny a bylo po něm.“ Že kapr neumí běhat? Ale jděte. 
To byste koukali, jak se ploutvemi šikovně odstrkuje!
Při štědrovečerní večeři děti zlobí, porce kapra nechtějí, nimrají se 
v jídle, fňukají, že nemají hlad. Jejich „utrpení“ skončí cinkání 
ježíškova zvonečku. 
Rozsvícený stromeček je uvede do kouzelného světa Vánoc. 
Zapomenou, co kapr je, byl a bude. Ale já dobře 
vím, že ta naše „tradice“ jen tak nezanikne.
Děje se to u nás už 38 let. Nejdříve ho 
„rozmazlovaly“ naše děti a teď naše 
vnoučata. On se totiž kapr Lojza, 
nějakým zázrakem, každé Vánoce, 
„docáká“ zrovna do té naší vany.

Pohádkové Vánoce vám všem…
S. Š.

V časných ranních hodinách… však to znáte … postavy ve tmě směřující k auto-
busu. Rybáři na Bošileckém rybníku byli připraveni od časného rána k opakova-
nému výlovu nejrůznějších druhů ryb. Známá scenerie pramic, kádí, kapříků a sví-
tání bez deště. Fotografové, kteří chtěli zachytit neopakovatelnost okamžiku
a děje. Skupinka chaberských jako hlavních přihlížejících i poslouchajících pouta-
vému vyprávění o průběhu výlovu. Zajímavé informace o tahačích sítí, o plašení
či spíš odhánění ryb z mělčin, o krmení a nemocech ryb, o pytlačení a postihu pyt-
láků, o třídění a druzích ryb a spoustu dalších postřehů a zajímavostí.
Po nákupu kapříků, tolstolobiků a dalších druhů ryb a krátké procházce jsme se
zahřívali v autobuse. Někdo se zahříval čajem z termosky a někdo zpěvem zná-
mé písničky: 

Na tom bošileckym mostku hrály tam dvě panny v kostku…

Zamířili jsme do Jindřichova Hradce na mimořádně domluvenou prohlídku hradu
a zámku. Předpovídaný déšť se prozatím nespustil (jedeme přece s panem 
Šírem), a tak jsme si mohli v klidu prohlédnout ozdobnou kašnu na náměstí. 
Kolem černé věže jsme zamířili do černé kuchyně a pak přes nádvoří do vychla-
zených chodeb a pokojů. Shlédli jsme dobové portréty bývalých majitelů, 
malované kazetové stropy… a na závěr jsme si prohlédli hudební pavilon Ron-
del zajímavý svými akustickými vlastnostmi. 
V zámecké restauraci jsme se zahřáli horkou polévkou, pookřáli jsme po výteč-
ném kapřím obědě a při kafíčku nám už  bylo teplo na těle i na duši. 
A protože jsou výlety určeny všem věkovým kategoriím, nenudily a ani děti.
V dětském koutku si na závěr mohly pohrát a vzpomínat, jak zachraňovaly 
malé rybičky z mělčiny rybníka. O Bílé paní Perchtě z Rožmberka se jim pak
možná zdálo  v autobusu cestou domů.

J. Zahradníková
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

kapři - zima - zámek - zima - kapr k obědu - pohoda - autobus - únava - déšť - spánek 
aneb

VÝLOV BOŠILECKÉHO RYBNÍKA A JINDŘICHŮV HRADEC

Protože se blíží konec roku a s ním krásný čas vánoční, dovolte mi,
abych popřál Vám a Vašim rodinám krásné prožití svátků vánoč-
ních, aby stále platilo - Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru. 

Vánoce, to je tichá chvíle k zastavení a zamyšlení. Zanechme na chvi-
ličku toho věčného shánění, shonu a nervozity. Zastavme se a staň-
me se na okamžik zase dětmi, které se těší na VÁNOCE. Nenechme
si vzít ten vánoční sen, štěstí a radost, lásku a něhu. Tu chvíli klidu
v záři svíček, večer plný překvapení, pocit, který je nám tak milý.

Do nastávajícího nového roku 2010 přeji Všem především zdraví,
které je a vždy bude základem Vašich přání a úspěchů v osobním
a rodinném životě.

Zdeněk Šír, předseda sociální a kulturní komise

DIAMANTOVOU 
SVATBU 

oslavili manÏelé 
PLEVOVI

dne 10. 12. 2009

Gratulujeme

Termíny přistavení:

11. 1. 2010 12,30 - 15,00 h
8. 2. 2010 9,00 - 11,30 h
8. 3. 2010 12,30 - 15,00 h
3. 5. 2010 12,30 - 15,00 h

31. 5. 2010 12,30 - 15,00 h
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávko-
vém automobilu VW Transpoter, označeném
logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ,
Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
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Dámy a pánové, slečny a chlapci!
Jako organizátorka programů v Chaberském dvoře Vám děkuji za přízeň
a zájem o pořady v tomto charismatickém objektu a těším se na Vás v roce
2010. Věřím, že účast Chaberáků i lidí „zvenčí“ bude narůstat a stále
platí – pokud máte jakékoliv přání na divadelní, hudební či jiné vystou-
pení v Dolních Chabrech, kontaktujte nás. Rádi Vám v rámci finančních
možností obce  vyčleněných na kulturu vyjdeme vstříc. 
Dále mi dovolte poděkovat za aktivity tělovýchovných jednot (fotba-
listé, sokolové a TJ ZŠ D. Chabry) v naší obci, jímž naše komise přispívá
každoročně na činnost.
Děkuji též členům mé komise za korektnost, aktivitu a vstřícnost, s jakou
řešíme témata spojená s naší obcí.
Hodně zdraví, osobní pohody a spoustu sportovních a kulturních  zážitků
v roce 2010 přeje 

Ing. Alena Nigrinová
předsedkyně školské a sportovní komise
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ROZLOUČENÍ S ROKEM 2009 O vikendu 31. 10. – 1. 11. 2009 se pořádal mezinárodní FISAF 
Fitness and Dance Convention v pražském Club Hotelu Průhonice
Těchto dvou dnů plných pohybu a zábavy, kde předváděli své
lekce světoví a čeští lektoři se jak už několikrát zúčastnila i na-
še skvělá lektorka aerobiku Jarmila Plevová. Díky Jarmilce je
v TJ ZŠ Chabry cvičen aerobik na vysoké úrovni a my její aerob-
ní svěřenkyně hned víme co nového zrovna „frčí“ ve světě za
novinky a svá těla formujeme pod jejím bystrým okem.
Z této akce opět přivezla nové náměty na aerobní sestavy, které
se nesou v tanečním rytmu Latin Dance a další super posilovací cviky.
Přijďte se podívat, zacvičit, zvednout si náladu, zasmát se a vů-
bec se odreagovat do TJ ZŠ Chabry, kde cvičí aerobik zkušená
lektorka 1. třídy Jarmila Plevová 2x týdně a to v pondělí a ve
čtvrtek od 19.45 hod za 400,- Kč ročně na rok.
Vřele doporučuje jedna ze spokojených cvičenek aerobiku, cvi-
čitelka dětí.                                                                                 

Ivana Kindlová

NABÍDKA TJ ZŠ CHABRY

V Dolních Chabrech v kostele Stětí sv. Jana Křtitele byl první adventní 
týden zahájen již tradiční vánoční výstavou s betlémy.
Lidičky oprášili uložené staré poklady po svých babičkách a zapůjčili je do
kostela. Kostelík provoněl vánočním cukrovím na štědrovečerním stole
a dobrotami ze staročeské kuchyně. Zazněly vánoční koledy a výstava
o nejvýznamnějším svátku roku, narození Ježíše Krista, mohla začít.
Zvídaví návštěvníci si mohli připomenou  postavy svatých od Adventu do
Tří králů. Nechyběla sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Martin a samozřejmě ani Tři
králové. Dětem nejmilejší byly tradiční betlémy s Ježíškem a vánoční stromeček.
Návštěvníci  přijížděli ze všech koutů Prahy, aby se naladili tou kouzelnou
předvánoční atmosférou v románském kostelíku. Příchozích bylo přes 600!
Celý týden trvala příprava vánoční výstavy, které  připravilo Os na ochranu
památek v Dolních Chabrech a Mladí ochránci přírody Sůvy.
Moc děkujeme spoluobčanům za zapůjčené exponáty a za pomoc. Zvláštní
poděkování patří zaměstnancům restaurace „U Míšků“ a rodině Němco-
vých z kempu. 
Vám všem přejeme vánoční svátky plné pohody, radosti i pokory.                
Dopřejme si čas na tiché rozjímání a příležitost být s lidmi, které máme rádi.

Jana Snížková

ADVENT ZAČAL V KOSTELE

TJ ZŠ CHABRY
Vás zve na

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
který se uskuteční v sobotu 2. ledna 2010 od 9.00 hod 

v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry
kategorie muži, ženy bez omezení přihlášky do 23. 12. 2009
u p. Vokáče mobil 723 127 130             jaroslav.vokac@iex.cz

ZŠ Praha 8 – Dolní Chabry, Spořická 34/400

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/11
proběhne na naší škole ve dnech

14. ledna 2010 a 27. ledna 2010
od 13 hodin do 17 hodin

V PŘÍZEMÍ ŠKOLY
K zápisu nezapomeňte přinést rodný list dítěte a občanský průkaz

jeho zákonného zástupce.

ČERTOVSKÉ  REJDĚNÍ V CHABRECH BYLO VYDAŘENÉ

PROSINEC 09  16.12.2009 17:24  Stránka 4



POHÁDKOVÁ ZIMA
1. 12. – 25. 1. 2010

Vánoãnû ladûná 
v˘stava loutek 
z Chrudimského muzea
„Pohádkové bytosti“ 
vstupné 30 Kã

5

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

Dětskou vernisáží v Chaberském dvoře, byla zahájena
výstava nazvaná „Pohádková zima“. Děti z chaberské
školy Spořická připravily půvabnou výstavu vlastno-
ručně vyrobených betlémů. K této příležitosti byl slav-
nostně  pokřtěn „školní kalendář“.

K předvánočnímu času a pro radost dětem, byla do 
galerijních prostor CHD zapůjčena překrásná výstava
loutek. Všechny marionety, kulisy a staré plakáty 
k pohádkám pocházejí ze slavného Muzea loutkař-
ských kultur v Chrudimi.

Mezi trámy bývalé sýpky, nově zrekonstruovaného
CHD, byla zavěšena přes 100 let stará opona a k ní se
nainstalovaly marionety z roku 1917 od řezbáře J. Sou-
kupa a lidového loutkáře Tomáše Dubského.
Druhé patro ožilo hned několika pohádkami od růz-
ných divadelních společností. Již u schodů návštěvníky
uvítá čertí rodinka z „Říše loutek Praha“ nazvaná 
„Pekelná nuda“, opodál stojí začarovaný les s černok-
něžníkem a tančícími vílami, které lákají mladíky do
bažin. Nechybí ani princezna v kočáře, na kterou se těší
příšerný drak. Loutky pohádky „Hadriána z Římsů“
nadchnou návštěvníky svým specifickým vzezřením
a svou mohutností, pocházejí z divadla „Drak“ z Hradce
Králové. „Krása nevídaná“, známou pohádku na ruské
motivy doplňují velké kulisy kostelů s typickým ruským
cimbuřím.
Kouzelná výstava „Pohádkové bytostí“ Vás potěší po
celé vánoce a ukončena bude 25.ledna 2009.

Současně v galerijních prostorách CHD probíhá pro-
dejní výstava tří umělců. Hodiny s vodotryskem a další
keramika plná fantazie od Markéty Přibylové. Umě-
lecký šperk, který si zamiluje každá žena, vytvořila Irena
Veselá Rendlová a chlapi mohou obdivovat umělecká
kovářská díla od Josefa Matouška.

Přijďte se potěšit také Vy a naladit se na vánoční po-
hádky.

Jana Snížková

14. 1. 2010 ve ãtvrtek ve 20 h
koncert 

známé písniãkáfiky 
s kytarou

25. 1. 2010 v pondûlí ve 20 h
„AUDIENCE A SMÍ·ENÉ POCITY“
divadlo z Celetné
(Jakub ·palek)
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Vpodvečer 1. prosince jsme se sešli v Chaberském dvoře při skutečně slavnostní 
příležitosti. Konala se zde vernisáž betlémů vyrobených žáky naší školy, a zároveň

s ní i křest našeho školního 
kalendáře. Obě díla – betlémy
i kalendář – vzešla z rukou dětí,
z jejich fantazie a inspirace.
Proto se také velice líbila všem
návštěvníkům i autorům sa-
motným. Potěšit se pohledem
na ně můžete do 18. prosince
v Euroinfosále Chaberského
dvora, a kdo to nestihne, může
se na ně přijít podívat ještě 
21. prosince přímo do školy,
kde budou vystavené u příle-
žitosti našeho vánočního jar-
marku.

V pátek 13. listopadu 2009 se ve školní družině usku-
tečnila dlouho očekávaná soutěž „DRUŽINA MÁ 
TALENT“. Přihlásili se převážně prvňáčci, dále druhé
a třetí třídy. Soutěžilo se ve zpěvu, tanci a přednesu.
Děkujeme čtvrté třídě, která vše připravila včetně 
diplomů a odměn. Zvláště chválíme za dobrou organi-
zaci Elišku Vašířovou, Klárku Nigrinovou, Natálku 
Rejkovou a Marka Mašáta!

6

V pátek 20.11. se v Chaberském dvoře konalo setkání rodičů s dětmi spojené
s výtvarným programem. 
„Teto, co to vlastně bylo za akci?“ ptala se Majda s krásnou růží namalova-
nou na tváři.
„To byla taková akce pro rodiče s malými dětmi, aby se mohly třeba potkat,
popovídat, třeba se seznámit s jinými maminkami, třeba si odpočinout, možná
si vyměnit recepty z těch dobrot, které tam přinesly. Taky aby si jejich děti
mohly pohrát s jinými dětmi a hračkami a ty větší se třeba mohly něco nového
naučit a nebo jen prostě pro radost něco nového vytvořit.“ 
„Aha,“ odpověděla Majda, když běžela za „motýlem“, kterého namalovala paní
vizážistka na obličej její kamarádce Lucce. Na dlouhé vysvětlování neměla čas.
„A kdy už si pověsím ten zvon na sklo?“ Ptala se nedočkavě dcera a tím mě při-
pomněla blížící se vánoční úklid. „Snad zítra – až budu mít čas.“ Odpověděla jsem
a vzpomínala na páteční odpoledne, kdy se čas na chvíli zastavil. Pro maminky –
známé i neznámé, pro děti malé i velké ve věkovém rozmezí 1 roku až 10ti let.
„Tam byl takový krásný klučina, takový malý kaskadérek, který zrovna šplhal na
skluzavku a chtěl odvážně sjet dolů mezi balónky“ – začala jsem vyprávět o set-
kání své pubertální dceři – a on ti na mě tak koukal těma krásnýma čokoládo-
výma očima… a tak jsem na něj začala dělat takové ty cukrblíky, víš, jako se dě-
lají na malé děti… no, chtěla jsem si ty dětičky prostě užít, tak jsem zkusila ně-
jaký ten veselý obličej… a ono to krásné dítě začalo brečet!“ – „Tak to se ani
nedivím“ – bleskově odpověděla dcera aniž by uhnula očima od monitoru. 
Ale všechno má svůj čas: odvážný kaskadérek se po rozkoukání po jiných
hračkách, knížkách a ostatních radovánkách po chvíli usmíval (i na mě), v očích
čertíci. Snad si každý na chvíli našel to své jako třeba malý Šimon, který se 
ujal role číšníka a trpělivě naléval džusy každému, kdo měl žízeň.
Za bezplatné zapůjčení hraček, skluzavky, míčků, ohrádky, přípravy předloh pro malování děkuje kulturní a sociální komise paní B. Floriánové,
P. Amlerové, M. Hrubešové a všem maminkám, které donesly sladké i slané dobroty a byly jakýmkoliv způsobem nápomocny. 
Sledujte vývěsky, kde budou umístěny zprávy o tom, kdy se koná další podobná akce.

Za kulturní a sociální komisi Dana Červenková a Jana Zahradníková.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY V CHABRECH ANEB 
VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS

Běh roku dospěl k další zimě, dolnochaberský kostel Stětí sv. Jana
Křtitele je přichystán na Vánoce a Občanské sdružení na ochranu pa-
mátek Dolních Chaber tak může opět bilancovat.
To, že kostelík vypadá zase o něco lépe, je zásluhou mnoha dobro-
volníků, kteří při různých akcích přiložili svou ruku k dílu. Všem patří
velký dík!
Hned zjara to byla třída deváťáků z místní ZŠ Spořická. Ti nejen že
shrabali napadané listí, ale navíc mezi sebou vybrali dar pro pokladničku.
Poděkování rovněž patří všem, kdo ve svém volném čase zajišťovali
prohlídky pro veřejnost. Ať už to bylo o Velikonocích, při prázdnino-
vých dnech otevřených dveří, na Dni Evropského kulturního dědictví,
či uspořádali (dnes již tradiční) výstavu Betlémů.
Díky za milou spolupráci patří mladým ochráncům přírody ze ZO ČSOP Sůvy.
Neocenitelní pomocníci dorazili též při „záchranné“ akci, kdy byly
kostelní lavice napuštěny roztokem proti škůdcům.
Jako dar kostelu bezplatně zhotovil opravu dveří pan Jan Kolář z tru-
hlářství Kolda. 

Příjemné s užitečným spojila hudební skupina Marimba Mama na svém
velmi zdařilém benefičním koncertě na pomoc chaberskému kostelu.
V neposlední řadě děkujeme panu Josefu Malému za častou a vstříc-
nou spolupráci a podporu při mnoha brigádách.
A hlavně: poděkování patří všem, kteří toto finančně podpořili a při-
spěli k fungování sdružení. Tím pomáháte v návratu kostela coby kul-
turního centra obce. Věřte, že každá koruna má svoje určení a význam!

Blýská se i na lepší časy, neboť je zažádáno na Ministerstvu kultury
ČR o příspěvkový grant, z kterého by se měly financovat rozsáhlejší
opravy, jež přesahují rámec možností Občanského sdružení.

Bohužel, nejde zde jednotlivě vyjmenovat, kdo všechno se svou „tro-
chou“ podílel na zvelebení naší jedinečné památky. Všem ale patří
vřelý dík nejen od našeho Občanského sdružení, ale hlavně od celé
kulturní společnosti.

Za Občanské sdružení na ochranu památek Dolních Chaber

Jana Snížková

DÍKY ZA POMOC

VERNISÁŽ BETLÉMU

SOUTĚŽÍME V DRUŽINĚ
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Čekání na Vánoce nám uteklo jako voda, snad i díky tomu, 
že jsme měli v Chaberském dvoře pořád co dělat. Posuďte sami…

Advent utíká jako voda, snad i díky našim pravidelným setkáním v Chaberském dvoře.
Páteční dopoledne si užívaly děti, odpoledne pak i maminky a další Chaberáci. Děku-
jeme tímto všem za hojnou účast a za pohodu, která z těchto setkání vyzařovala. 
Především pak si naše poděkování zaslouží paní Blechová, Kalendová a Řepková za 
obětavou a nezištnou pomoc. Přejeme vám všem krásné Vánoce a v roce 2010 hodně
štěstí, zdraví a pohody!

PODĚKOVÁNÍ

V pátek 4. prosince jsme se vypravili na turnaj v miniházené. Párkrát jsme házenou ve škole hráli, a tak jsme
byli zvědaví, jaké to bude, hrát proti neznámým soupeřům.
V ZŠ U školské zahrady jsme byli v kategorii třetích tříd sami. Pořadatel tedy rozhodl, že budou hrát všichni se
všemi, a ať se zatím rozkoukáme, a pak si to zkusíme.
V prvním zápase proti nám nastoupila 4. třída z Palmovky. Šlo nám to dost dobře, zvítězili jsme 10 : 0. Další
čtvrtou třídu – tentokrát domácí – jsme porazili 7 : 3. Těžší zápasy však teprve čekaly. Páťáci byli o hlavu větší
a o hodně těžší, i tak jsme ale obhájili vítězství 3 : 2 a i další pátá třída se musela sklonit před naším uměním.
Na favorita soutěže – 5. třídu domácích – jsme ale už neměli. Alespoň jsme jim ale vstřelili gól, jediný, který
za celý turnaj dostali, a odešli jsme poraženi 1 : 7. Nakonec nás ještě skolili vítězové kategorie čtvrtých tříd.

Dostali jsme pohár za 1. místo v kategorii třetích tříd (cha cha) a kdyby dávali pohár za celkové umístění, myslím, že bychom byli třetí.
Zjistili jsme, že naše síla je v tom, že umíme hrát jako parta a každý z nás hraje pro celek. A až ještě zlepšíme střelbu na branku, myslím, 
že se soupeři mají za rok na co těšit.

žáci 3. A

CO NOVÉHO V 3. A

AADDVVEENNTT  ––  AANNEEBB  TTEE··ÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁNNOOCCEE!!

Informovali jsme vás, že sbírá-
me žaludy a kaštany. Akce již
skončila a my jsme dostali 
2 200,- Kč. A co s penězi? 
Adoptovali jsme pro jeden rok
v pražské ZOO želvu – KAJ-
MANKU SUPÍ. Dorůstá prý do
70 cm a může vážit až 200 kg.
Tak, až půjdete do ZOO, obje-
víte cedulku se jménem naší
školy.

ZVÍŘECÍ ADOPCE

Stránku připravila Petra Svárovská
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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.  1.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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