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Pod záštitou starosty MČ



Zprávy z úřadu

Úvodní
slovo
Miroslav Malina
Zjevně jsem se při hodnocení letošní zimy 
přenáhlil. Dostavila se a s ní i naše již tra-
diční problémy v budově CHD. 

Před rokem jsem vás seznámil se stavem 
komplexu úřadu z pohledu uživatele. Topná 
soustava úřadu a galerie je pověstnou třeš-
ničkou na dortu. V celkovém kontextu drob-
né, ale v praktických důsledcích významné 

chyby v provedení dodavatel po reklamacích odstranil. O řemeslné úrovni 
zpracování svědčí nesprávně osazená oběhová čerpadla zásadně rozdíl-
ného výkonu a další chyby. K těm zásadním vadám se ale prozatím nikdo 
vážněji nehlásí. Že není vše v pořádku, se dá jednoznačně přesvědčit pří-
mo v prostorách CHD. 
S nízkou teplotou venku drží krok i teplota uvnitř. Rtuť teploměru se v ča-
jovně pohybovala kolem 10-ti stupňů, v prostoru eurosálu stejně jako v or-
dinaci soukromé lékařské praxe bylo tepleji: 14 °C. Ani kancelářské pro-
story nejsou vhodným místem k pobytu bez důkladné zimní výstroje. Náš 
postup se po sérii víceméně neúspěšných reklamací dostal do aktuálního 
zpracování skutečného stavu soudním znalcem a následném právním vy-
máhání odstranění vad a uhrazení vzniklých škod. Reálně vznikají situace, 

kdy jsme nuceni omezovat provoz v eurosálu a galerii 
CHD. Na přiloženém obrázku můžete vidět naši snahu 
alespoň v části výstavních prostor vytvořit snesitelné pod-
mínky. Slouží k tomu závěsy v průchodech, polystyréno-
vými deskami zaslepené boční dveřeosazení nouzových 
podhledů na schodišti a zakrytí atria na galerii. K vybavení personálu patří 
i teplomet za zády. Horší je to s omezením ordinace ženské lékařky. Pro ni 
jsou problémy s užíváním pronajatých prostor celkem pochopitelně důvo-
dem ke stížnostem a úvahám o smyslu přebývání v CHD. Po opakovaném 
zaplavení prostor díky chybnému spádování dvora úřadu a často skutečně 
zimním podmínkám v budově se tomu nelze divit. Alespoň detašovaná třída 

MŠ se přiblížila představě uživatele. Po loň-
ské zkušenosti jsme provedli nezbytné práce. 
V kritické oblasti šatny v přízemí byly osazeny 
nové vstupní dveře, byl zde instalován el. vrát-
ný a komunikační systém a bylo upraveno to-
pení včetně elektrického tělesa pro přechodná 
období. To vše v nákladu téměř 100.000,– Kč.
Snad se do příští zimy podaří změnit stav věcí 
i v CHD. Budeme o to usilovat nejen z důvo-
du zlepšení podmínek v samotném objektu, 
ale také z ekonomických důvodů. Paradoxem 
topení je, že ač příliš netopí, je jeho provoz vý-
razně dražší oproti předpokladům. Za úsporu 
jedné sezony by se dalo realizovat např. kom-
pletní dětské hřiště.

Představujeme 
členy zastupitelstva 
Dolních Chaber
Jaroslava Plevová 
kandidátka za TOP09

Vážení spoluob-
čané,

od komunálních 
voleb uplynul víc 
než rok a já jsem 
nyní dostala mož-
nost k vám opět 
hovořit na strán-
kách zpravodaje.
Mám odpovědět 
na tři otázky:

1. Stručně se představit.
Mám za to, že po osmi letech ve funkci sta-
rostky Dolních Chaber to není nutné, nic-
méně pro ty vás, které to zajímá, uvádím: 
Jmenuji se Jaroslava Plevová, je mi 61 let. 
Narodila jsem se v Dolních Chabrech, kde 
také celý život žiji. Mám jednu dceru. 
2. Jaký mám vztah k Dolním Chabrům?
Jsem chaberský patriot.
3. Co bych si přála, aby se v tomto voleb-
ním období v Dolních Chabrech změnilo? 
Má přání není možné v tomto volebním ob-
dobí uskutečnit, takže o mých přáních psát 
nebudu.
Protože jsem tak ještě neudělala, chci podě-
kovat všem voličům, kteří nám dali svůj hlas 
v komunálních volbách. Sice je to již přes 
rok, ale na poděkování není nikdy pozdě.
Díky koaličnímu povolebnímu vyjednávání, 
jsem zůstala v opozici osamocená. V do-
hodě byla podmínka, že se bude jednat 
s každým, kromě Plevové. Sice jsem se 
nedopustila žádného podvodu, korupce ani 
zpronevěry, ale byl to přístup vítěze, který 
vzešel z volebních výsledků. Trvalo mně 
skoro rok, než jsem se vzpamatovala a vy-
pustila z hlavy starosti starostky. Možná, že 
mi dají za pravdu kolegové, bývalí staros-
tové, že úplně vypustit z hlavy se to nedá 
nikdy.
Rok jsem strávila převážně na chalupě, kde 
jsem dláždila chodník, řezala dřevo, malo-
vala a relaxovala. Vrátila jsem se na pod-
zim, abych se zúčastnila promoce své dcery 
a strávila s ní Vánoce. 

Snažím se pracovat jako zastupitel podle 
svého nejlepšího svědomí, ale je to veli-
ce těžké, protože moje dotazy, připomínky 
a argumenty na zastupitelstvu jsou vnímány 
negativně. Vzpomněla jsem si na rozhovor 
s panem Václavem Havlem, který popisoval 
pocity politika bez funkce. Měla jsem napro-
sto stejné.

Co se mi nelíbí na současném vedení 
radnice?
1. Nelíbí se mi, že je členem zastupitelstva 
člověk účelově přihlášený na adresu do 
Dolních Chaber, Pan Cutych. Neupírám mu 
žádnou zásluhu jako učiteli zdejší školy, ale 
myslím si, že nemůže objektivně rozhodo-
vat ve věcech mimoškolních, protože zde 
nebydlí.
2. Mám za to, že výdaje sociální a kulturní 
komise v roce 2011 ve výši cca 600 tis. Kč 
jsou pro rozpočet Dolních Chaber zatěžující 
a budu požadovat přehledný seznam jejich 
čerpání. V době, kdy se celý svět potýká 
s krizí, je plýtvání penězi z rozpočtu MČ 
zbytečný luxus.
3. Záměr zastupitelstva na přístavbu školy 
nebyl řádně zveřejněn a můj názor je tako-
vý, že investice za 50 milionů, jak bylo pre-
zentováno, je neúnosná; i v případě, že by 
byla stavba fi nancována z dotací, je nutné 
zvážit budoucí náklady na provoz školy, kte-
ré se stanou „železnou krávou“ pro Chab-
ry. Ještě dnes splácí MČ dluh, který vznikl 
v roce 1993 přístavbou tělocvičny ke škole 
a bude jej splácet do roku (tuším) 2026. 
Dolní Chabry nejsou spádovou oblastí, ne-
musí tudíž pokrýt veškeré nároky budoucích 
žáků. 
Je nutné částečně zvýšit kapacitu školy, ale 
bylo by vhodné se důkladně zamyslet a dát 
prostor k vyjádření také veřejnosti. 
4. Mám rovněž výhrady proti účelovému zři-
zování pracovního místa pro konkrétní oso-
by. Na posledním zastupitelstvu byla zruše-
na organizační složka, jejímž řízením byla 
původně pověřena paní Nigrinová. Ve chvíli, 
kdy se dozvěděla, že by jako zaměstnanec 
nemohla vykonávat funkci zastupitele, bylo  
toto místo zrušeno.

Doufám, že tímto článkem nerozvířím opět 
negativní reakce na mou osobu. Snad bude 
tento názor brán jako pohled druhé strany 
a bude spíš přínosem.

Stanovisko Rady MČ 
k příspěvku zastupitelky 
pí Jaroslavy Plevové
Vážení spoluobčané,

cítíme povinnost zaujmou stanovisko ke kritickým výrokům 
zastupitelky pí Jaroslavy Plevové zveřejněným v rubrice 
Představujeme zastupitele.
Předně bychom rádi zdůraznili skutečnost, že každý zastu-
pitel bez výjimky má právo a možnost kdykoli publikovat 
své příspěvky a názory v Chaberském zpravodaji. Pokud 
této možnosti pí Plevová dosud nevyužila, bylo to výhradně 
její rozhodnutí.
K výhradám pí Plevové podáváme následující vysvět-
lení.
1. Dostatečný mandát k rozhodování v obecních záležitos-
tech dali p. Cutychovi občané Dolních Chaber ve volbách. 
Protože je školská problematika v tomto volebním období 
pro nás jednou z priorit, považujeme odbornost p. Cutycha 
za přínosnou.
2. Označení výdajů kulturní a sociální komise za plýtvání 
vychází z neznalosti situace a je pro nás nepřijatelné. Část-
ka uvedená pí Plevovou je v této podobě velmi nepřesná, 
neboť nezohledňuje další důležité skutečnosti, jako jsou 
nezapočítání příjmů ze vstupného a sloučení prostředků 
dříve dvou komisí. Nicméně prostředky vynaložené na 
smysluplné kulturní vyžití našich občanů, zejména dětí 
a důchodců, nepovažujeme jako pí Plevová za luxus.
3. Dostavba Základní školy je dlouho odkládaný problém. 
Jako jednu ze svých priorit ji jasně deklarovali oba koaliční 
partneři ve svých volebních programech. Chaberská ZŠ je 
podle příslušných ustanovení školského zákona (§ 36 a § 
178), ale v rozporu s míněním pí Plevové školou spádo-
vou, a obec je tedy ze zákona povinna zajistit v ní vzdělá-
vání dětem s trvalým pobytem na území Dolních Chaber. 
Provoz školy je samozřejmě spojen s určitými náklady, ale 
z tohoto hlediska bychom je měli chápat jako nezbytné.
4. Důvodem ke zřízení organizační složky v oblasti kultur-
ní činnosti byl záměr Rady MČ formálně vyjasnit a upra-
vit práva a povinnosti programové vedoucí kulturní sekce 
úřadu. Po konzultaci s auditorským týmem, který upozornil 
na některé formální nedostatky tohoto uspořádání, navrhl 
starosta tuto složku opět zrušit. Nešlo tedy o žádné účelové 
vytváření pracovních míst, jak se domnívá pí Plevová, ale 
o snahu vnést do dříve zavedeného systému chybějící řád.
Závěrem nezbývá než vyjádřit politování nad tím, že se za-
stupitelka obce, dříve než zveřejnila svá kritická slova ve 
Zpravodaji, neobrátila se svojí kritikou přímo na nás, a neu-
možnila nám tak podat jí vysvětlení. Otevřenější spolupráci 
všech členů zastupitelstva považujeme za přínosnou a ví-
táme ji. Věříme že nakonec zvítězí rozum a snaha prospět 
obci.                           Rada MČ
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Iniciativa 11ti starostů a petice „Za rozumný okruh Prahy“
Dne 2. února t.r. zahájila občanská sdružení ve spolupráci s několika starosty petiční akci „Za rozumný okruh kolem Prahy“.

Petice je adresována ministru dopravy P. Dobešovi, středočeskému hejtmanu D. Rathovi a pražskému primátoru B. Svobodovi. Klade 
si za cíl stručně seznámit veřejnost s aktuálním stavem přípravy Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severním a východním 
sektoru a získat její podporu pro tzv. Iniciativu 11ti starostů menších městských částí Prahy (vč. MČ Dolní Chabry) a středočeských obcí, 
kteří společně předložili návrh Regionální varianty okruhu .

V současné době existují v různém stupni 
připravenosti 3 možné varianty trasová-
ní nedokončených částí okruhu, t.j. trasa 
dle Středočeského územního plánu (ZÚR) 
schváleného v prosinci 2011, Regionální va-
rianta 11ti starostů z poloviny r. 2011 a tra-
sa naplánovaná v 60. letech za zcela jiných 
podmínek a okolností a obsažená v praž-
ském územním plánu z r. 1999. Petice má 
přispět k tomu, aby zodpovědné orgány a in-
stituce provedly nezávislé odborné porov-
nání všech variant podle současných kritérií 
z dopravního, ekologického, ekonomického 
a územního hlediska. Takové hodnocení 
a porovnání by pak sloužilo pro výběr trasy 
nejlépe odpovídající skutečnému veřejnému 
zájmu. Petice též apeluje na vytvoření cel-
kové koncepce silniční dopravy v Praze a v 
pražské aglomeraci. 

Další informace o této iniciativě jsou k na-
hlédnutí na stránkách občanského sdruže-
ní Nad Drahaňským údolím www.drahan.
chabry.cz a také na nově vzniklých strán-
kách k petici Za rozumný okruh Prahy www.
rozumnyokruh.cz. Zde jsou umístěny nejen 
petiční archy k vytištění, kontakty na členy 

petičního výboru, ale také cca 20ti minutový fi lm, který byl k této příležitosti natočen. Členem petičního výboru za Dolní Chabry je pan Morava, který 
poctivě chodí po obci a sbírá podpisy. Podepsat petici můžete také na úřadu MČ či na adrese občanského sdružení NDÚ.

Ing. Jaroslav Korf a Hana Francová, 
o.s. Nad Drahaňským údolím

  Zprávy z úřadu

Ze zasedání RMČ ze dne 30.1.2012
Rada nesouhlasila

  s rozšířením pokládky kabelového vedení kVN, kNN a vybu-
dování nových TS v lokalitě Beranov z důvodu nevyjasněné kon-
cepce výstavby této lokality. 

Rada souhlasila
  s prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství 6 

parkovacích míst základní škole, jejímž je zřizovatelem.

  návrhem ředitelky ZŠ na zřízení školské rady na 3-leté obdo-
bí ve složení: Vladislava Mazurová, Josef Bolen a Ing. Miloslav 
Pexa.

Rada uzavřela
  smlouvu na dvě vystoupení s divadelním spolkem DIVOCH 

v měsíci březnu 2012, přičemž spolku daruje vybrané vstupné ve 
výši 80% z vybrané částky. K jednání ke stanovení právních vzta-
hů mezi MČ a divadelním spolkem pověřila starostu.

Rada projednala
  obsahový návrh informační desky o Chaberském dvoře, který 

byl předložen ve dvou verzích – místostarostkou a starostou. Pří-
pravou konečné verze byl pověřen radní Cutych, který ji předloží 
ke schválení na příštím zasedání.

Vybíráme 
z mimořádného zasedání 
RMČ ze dne 12. ledna 2012

Rada souhlasila
  s ukončením nájemní smlouvy s fi rmou Dasting ke dni 

12.1.012 z důvodu neplacení smluvního nájemného.

  s vyvěšením záměru na pronájem uvolněných prostor v ob-
jektu bývalého ÚMČ, Spořická 314.

  s přiznáním odměn ředitelkám MŠ a ZŠ za příkladné plnění 
pracovních úkolů během 1. pololetí šk. roku 2011/2012. 

Referát životního prostředí informuje
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ – 25.03.2012 (v nedě-
li) na obvyklých stanovištích: 

V Kratinách, na Bíleneckém náměstí, 
v ulicích Kadaňská, Tušimická, Dvorní, 
Na Pěšině/Prunéřovská, Pod Křížem/
Kobyliská, Pod Křížem/U Větrolamu 
a v ulici Ulčova. 

Pro občany u konečné autobusu č. 162 
bude jako obvykle k dispozici kontejner 
umístěný u hřbitova.

Připomínáme
Poplatek za psy je nutné uhradit na úřadě MČ do konce března! 
Informace podá Gabriela Chamrová, tel. 283 851 272.

Zimní výbava v galerii CHD
Z dětství mám doposud v paměti zimní opatření 
v našem domě. Pumpa na dvoře byla zabalena 
v duchu lidového rčení. 

Mezi křídly oken byly naskládány zateplovací pří-
pravky a za vchodové dveře se zavěšovala stará 
přikrývka. 

Jsou to způsoby staré, ale osvědčené a účinné. 
Proto jsme je aplikovali i v dnešní době. V galerii, 
na úřadě i u lékařů. V některých případech má naše 
snaha téměř dekorativní účinky. 

Doba pokročila, ale některé věci přetrvávají. 
Starosta MČ
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Chaberský dvůr

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí, úterý, čtvrtek 10–12 13–18
středa, pátek   10–12 13–20
sobota     14–18 

Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Divadlo

O popletovi a princezně
Loutková komedie pro 3 – 10leté děti je variací na klasické 
úsměvné téma hloupého Honzy. Na rozdíl od něj však Popleta 
zlaté žezlo nakonec třímat nebude. Nebo je snad v zájmu lidí, 
aby světem vládli popletení králové? 

Tento pohádkový fenomén nás vždycky docela štval. Neměli by-
chom dopustit, aby si děti myslely, že lecjaký pecivál dosáhne až na 
nejvyšší metu. Hrdina našeho příběhu není líný ani hloupý, přesto 
všechno své činorodé snažení totálně pomotá a ke zdárnému konci 
dospěje de facto náhodou. Panovnické povinnosti mu tak navždy 
zůstanou zapovězeny. 

Ale žádné strachy, má dobré srdce a to je důvod, pro který se do 
něj zamiluje samotná princezna. Inu, tak to ve světě chodí – někdy 
vrána k vráně sedá, někdy se přitahují protivy.

Srdečně Vás zveme na sobotní pohádku do Chaberského dvora 24. 
3. 2012 od 15 hodin.

Alena Nigrinová

DIVOCH zve na své první představení
Vážení přátelé divadla,
náš ochotnický soubor nastudoval svojí první divadelní hru 8. žen od Fran-
coise Ozona. Srdečně vás zveme na dvě březnová představení, která se 
uskuteční 8.3. a 20.3. 2012 od 19,00 v Chaberském dvoře. Přijďte se poba-
vit a podpořit nás v naší další činnosti.

Za všechny divadelní ochotníky
vedoucí souboru Alena Borhyová 

5.3. pondělí od 17 hodin

Podvečerní 
čtení 
s Michalem 
Vieweghem
Setkání s Michalem 
Vieweghem v chaberské 
knihovně. 

Čtení, povídání, autogramiáda.
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Robert Thomas

Přeložilii: Milena a Josef Tomáškovi
Režie: Alena Borhyová

Scéna a kostýmy: Jakub Hojka

Nápověda: Jana Ryšavá
Technické zázemí: Jan Fuchs

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ
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Obrázky Evy Rutové a umění jejích 
přátel
Březnová výstava, vernisáž 6. 3. úterý od 17 h
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   Chaberský dvůr

BŘEZEN 2012
Výstava
Obrázky Evy Rutové a umění jejích přátel
…pokračujeme ve stylu Emy Srncové
Vernisáž 6. 3. úterý od 17 h

Vstupné Kč 40,–/30,–

5.3. pondělí od 17 hodin
Podvečerní čtení s Michalem Vieweghem
Setkání s Michalem Vieweghem v chaberské knihovně. 
Čtení, povídání, autogramiáda.
Vstup volný 

8.3. čtvrtek 19 h
Osm žen 
PRVNÍ premiéra chaberského divadla DIVOCH aneb oslavme řád-
ně MDŽ
Vstupné Kč 120,–

14. 3. středa 14.30 – 17.30 h
Kavárnička IX.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

15. 3. čtvrtek 19 h
(Nejen) Šansony Michala Horáčka 
Koncert Lucie Šoralové (partnerky Ondřeje Soukupa) a kapely La 
Alma 
Charismatická muzikálová hvězda alternující L. Bílou s doprovodem 
Vstupné Kč 200,–/100,–

20.3. úterý 19 h
Osm žen 
PRVNÍ repríza chaberského divadla DIVOCH
Vstupné Kč 120,–

22. 3. čtvrtek 17 h
Pohřbívání na Pražském hradě ve středověku
Pokračování historických besed organizovaných J. Snížkovou
Vstupné Kč 30,–

24. 3. sobota 15 h
Popleta a princezna
Divadélko Piškot pro rodiny s dětmi
Vstupné Kč 50, – / osobu

27. 3. úterý 16 – 18 h
Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace s H. Řepkovou
Vstupné Kč 30,–

28. 3. středa 15.30 – 17.30 h
Kavárnička X.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

Po, Út, Čt: 10–12 13–18, St, Pá: 10–12 13–20, So: 14–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Koncert pod záštitou starosty p. Miroslava Maliny
Rebelka českého muzikálu 
Lucia Šoralová v Dolních Chabrech
15. března (čtvrtek) v 19 hodin se v Chaberském dvoře představí partnerka 
Ondřeje Soukupa Lucie Šoralová s kapelou La Alma (Aleš Háva – piano, Ma-
těj Černý – kontrabas, Michal Šťulík – akordeon). Repertoár tvoří vlastní písně 
i převzaté skladby či zhudebněné balady Michala Horáčka. Zpěvačka se tak 
vrací ke své dávné lásce – šansonu.

Lucie Šoralová zazářila hlavně v muzikálech Vlasy, Johanka z Arku či Miss 
Saigon. Často je spojována stylem zpěvu i vizáží s „druhou“ Lucií Bílou.
 
Mimochodem, kdo máte rádi „seriózní plátky“, vybírám několik zajímavostí 
o této krásné ženě z časopisu Story (září 2011):

Co se Vám líbí na Ondřejovi Soukupovi?
Je dokonalý.

Připustil, že na něj žárlíte. Vám by nebylo nepříjemné, kdyby žárlil on 
na Vás?
Ne, je to příjemné potvrzení lásky.

Bojíte se o něj?
Ano, pilotuje letadlo, bojím se o něj.

S Michalem Horáčkem pracujete na projektu „Balady a šansony“. Co vás 
s Michalem Horáčkem spojuje?
Když se M. Horáček pro něco nadchne, ihned to realizuje. Jsem stejná, Mi-
chal je pro mě balzám na duši. Má spoustu snů, kterým absolutně věří a proto 
se mu podaří je realizovat. Začal mimochodem psát právě balady a šansony, 
uložil je na web a nabídl k použití všem, protože p. Hapka neskládá hudbu tak 
intenzivně. Já jsem založila kapelu a složila hudbu k pár jeho textům. Jemu se 
líbila a tak vznikl tento netradiční projekt s kapelou La Alma.

Nenechte si ujít tento výjimečný koncert!
Alena Nigrinová
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Školy, sdružení

Veselé taneční
Žáci 2. – 5. tříd navštívili v KD Krakov Veselé taneční. Za 
doprovodu live zpěvu se v první lekci naučili základům ně-
kolika tanečních stylů.

PROJEKT NA DO-
STAVBU ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY
Práce na studii rozšíření budovy ZŠ úspěšně pokračují. 
Na začátku března 2012 bude dokončena a předložena 
občanům Chaber. Následným krokem bude výběrové ří-
zení na dodavatele projektu dostavby.

starosta MČ

Rozhovor s restaurátorem a akad. malířem 
Miroslavem Koželuhem o jeho práci na středo-
věkých malbách kostela Stětí sv. Jana Křtitele

V minulém roce se podařilo získat pro kostel v Dolních Cha-
brech hned dva granty. OSOP byl přidělen grant od společnosti 
T-Mobile na odstranění nevzhledného betonového okapového 
chodníku okolo kostela ve výši 110ti tisíc korun. Církev získa-
la druhý, tentokrát magistrátní grant, ve výši 250ti tisíc korun 
na restaurování maleb v apsidě. Tyto záchranné restaurátorské 
práce na unikátních středověkých nástěnných malbách probí-
haly v apsidě kostela na sklonku roku 2011 a jejich restauráto-
rem se stal Miroslav Koželuh.

Můžete nám vysvětlit, co konkrétně bylo náplní Vaší 
práce v chaberském kostele?
V chaberském kostele jsem ještě před samotnými re-
staurátorskými pracemi průběžně sledoval ve spolu-
práci se statikem pohyby jednotlivých prasklin. Bylo 
zjištěno, že kvůli statickým poruchám dochází, zejmé-
na v místech nástěnných maleb, k nevratným ztrátám 
původních omítkových a malovaných ploch. Kritická 
situace byla řešena díky grantům, kdy bylo možné re-
staurovat alespoň celou postiženou malovanou část 
apsidy kostela. Nejprve bylo nutné provést hloubkové 
zpevňující injektáže zdiva, omítkových a malovaných 
vrstev. Následně byly všechny esteticky rušivé prask-
liny tmeleny a retušovány. Celá plocha již zprašujících 
maleb byla opakovaně fi xována zpevňujícími nástřiky.

Co Vás osobně při práci v „našem“ kostele nejvíce 
zaujalo či překvapilo?
Při práci v chaberském kostele mě i mé spolupracovní-
ky zaujala tajuplná až mystická atmosféra místa.

Prof. Jan Royt se malbami v apsidě a jejich ikonografi í podrobně zabývá v nové 
publikaci o kostele. Vyzdvihuje zde nejen jejich kvalitu, ale poukazuje i na to, že se 
v Dolních Chabrech nachází nejstarší nástěnný mariánský cyklus v Čechách, který 
datuje do 50. až 60. let 13. století. 
Restaurátorské sondy prováděné v sedmdesátých letech na jiných místech koste-
la potvrdily výskyt starších maleb i zde. Údajně se jednalo jen o malé fragmenty. 
Myslíte si, že i přesto by se vyplatilo odkrýt tyto zbytky maleb a že by nám mohly 
přinést nějaká nová zjištění?
Při svém pobytu v Itálii jsem byl svědkem restaurování cenného díla, které bylo náhodně 
objeveno v roce 1961 při úklidu kostela v Cascia di Reggello u Florencie. Tehdy se zde 
našlo několik prken, na kterých „něco bylo“. Při průzkumu se ukázalo, že se na dřevěných 
deskách nacházejí malby a v průběhu následného restaurování bylo zjištěno, že se jedná 
o cenné dílo od významného renesančního malíře Masaccia. Toto dílo je nyní po celko-
vém restaurování přístupno veřejnosti.
Proč by i v dolnochaberském kostele, který má krásnou atmosféru, nemohl být takový 
„Masaccio“ také objeven a prezentován? I dochované fragmenty maleb mohou dokreslit 
středověkou dobu a prohloubit atmosféru svatého místa. Můj názor je, že každé výtvarné 
a historicky cenné dílo by mělo, tak jako kdysi, sloužit lidem.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zajímavé práce.
Celý rozhovor najdete na www.osop-chabry.cz.   Martina Mrňavá

Školní plavání
V únoru žáci druhých a třetích tříd zahájili plavecký vý-
cvik v Hloubětíně, který jim potrvá po celé druhé pololetí. 
Děti se zde setkávají s příjemně slanou vodou a laskavými 
plavčicemi.

Výlety s holemi
Vážení přátelé, nově jsem založil stránky na 
výlety s holemi http://vyletysholemi.estran-
ky.cz/, kde pro Vás budou připraveny aktua-
lity o termínech konání výletů, průběh výletů 
již uskutečněných, fotografi e z našich toulek 
apod.
Dále mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji po-
zval k dalším plánovaným výletům.

2. VÝLET 2012 „TOULKY DALEJSKÝM 
A PROKOPSKÝM ÚDOLÍM „
Datum: sobota 17. března 
Sraz: 10:15 metro Kobylisy , zastávka bus. 177 
směr Ládví
Cíl výletu: DALEJSKÉ A PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
Délka: cca 7 km
Trasa: začíná na Řeporyjském náměstí u auto-
busové zastávky linek 230, 249 a 256 a vede 
většinou po zelené turistické značce Dalejským 
údolím k železniční zastávce Holyň (zde je od-
bočka k NPP Nový mlýn) a odtud – převážně 
po modré turistické značce – až k nádraží Hlu-
bočepy. 

3. VÝLET „ EXPEDICE DO „KRČSKÉHO“ 
KUNRATICKÉHO LESA“
Datum: úterý 27. března
Sraz: 10:15 metro Kobylisy , fontána u vstupu 
do metra C Kobylisy
Cíl výletu: KRČSKÝ „KUNRATICKÝ“ LES
Krčák – tak je lidově nazývaná 285 hektarová 
souvisle zalesněná plocha, známá také pod ne-
správným pojmenováním Krčský les. Lesnaté 
území se skládá z Kunratického a Michelského 
lesa. Západní hranici vytváří Kunratický potok, 
jehož okolí je chráněno jako přírodní památka 
Údolí Kunratického potoka. Krčský les patří 
k nejoblíbenějším rekreačním místům v metro-
poli, které navštíví ročně okolo 680 tisíc Praža-
nů. Historie lesa je spojena s králem Václavem 
IV. a zříceninou Nový Hrad (někdy Nový Hrá-
dek). Hrad byl vybudován na rozkaz krále, který 
zde často pobýval a v roce 1419 zde i zemřel.
Trasa: Do lesa vejdeme pod Thomayerovou ne-
mocnicí u restaurace U LABUTĚ, budeme míjet 
nemocnici, restauraci u krále Václava IV.
Pokud to počasí a síly dovolí, zajdeme se podí-
vat na zříceninu Nový Hrad.

Vezměte s sebou: pohodlnou obuv, teplé ob-
lečení (zima možná zaútočí), do batůžku – pití, 
malou svačinku, hole a DOBROU NÁLADU ☺
Typ: Fyzicky nenáročné.

Můžete se hlásit ( není podmínkou, vítán je kaž-
dý☺) na email slutom@seznam.cz, kde jsou 
vítány i Vaše návrhy na další výlety.

Na setkání s Vámi se těší Tomáš SLUŠNÝ a 
o. s. SEDM PAPRSKŮ
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Ples fotbalistů se vrátil 
do Chaber

S velkou a upřímnou radostí sleduji obno-
venou tradici plesů chaberských fotbalis-
tů. A je to tradice dlouhá a významná. Ten 
letošní se zařadil mezi ty nejlepší.. 

Fotbalové plesy v Chabrech se vždy mohly 
pyšnit návštěvami významných sportovců. 
Díky rodině Hofmanů se pravidelně zúčast-
ňovali fotbalisté i hokejisté Sparty, ale také 
zástupci dalších odvětví sportu. 

Za všechny jmenuji alespoň postavu význam-
nou nejen fyzickou velikostí, ale především 

olympijským vítězstvím, diskaře Ludvíka 
Daňka. 

Na tom prozatím posledním se podle tradice 
podílelo množství dobrovolníků z řad členů 
oddílu a to samozřejmě zdarma. Samostat-
nou kapitolou je současný předseda fotba-
listů Vláďa Šmicer. Přijal ples, podobně jako 
další činnosti pro klub, za svůj a věnoval mu 
spoustu práce i fi nančních prostředků. Dou-
fám, že z výsledku měl stejně dobrý pocit, 
jako my všichni na plese.

Můj dík patří tedy především jemu i všem 
kdo se podíleli na přípravě a realizaci plesu 
a také chaberskému Sokolu za vlídné přijetí 
v sokolovně.

starosta MČ

Roztančená Sokolovna v Dolních Chabrech
V sobotu 4. února vyběhli na parket Sokolovny chaberští fotbalisté a to nejen oni, ale i celá řada 
dalších tanečníků a tanečnic. Byl to opravdu podařený ples díky všem účastníkům. 

Ženy se oblékly do nádherných rób a muži do společenských obleků. Před vstupem do budovy byl rozvinut 
červený koberec olemovaný hořícími pochodněmi. Strop sálu byl poset tisíci balonky v zelenobílé barvě, po 
stranách zdobily stěny chaberské dresy a na pódiu celé dění sledovala pyšná klubová zástava. Před ní se 
hemžilo sedm muzikantů orchestru Jardy Kleina a nutno dodat, že to byla hudba povedená a že rozhýbala 
snad každého. 

Program byl zajímavý a měl všechno, co na tento ples patřilo: projev předsedy klubu, tombolu, ocenění tre-
nérů, dražbu. Jen se nám nepodařilo vyhlásit MISS. Důvod byl jasný, v takové obrovské škále nádherných 
žen fakt nebylo možné vybrat jednu jedinou. 

Určitě je namístě poděkovat místním Sokolům za vypůjčení sálu, panu Vozankovi za profesionální zajiš-
tění občerstvení, celému realizačnímu týmu za skvělou organizaci a vám všem, kteří jste přispěli k dobré 
náladě. 

Kdo z vás byl doma, nezoufejte, příští rok bude jistě další a doufejme, že stejně úžasný a povedený fotba-
lový ples jako letos.       Za organizátory Vlastimil Tomšů

Slovo předsedy

V mém dnešním slově bych se chtěl vrátit k chaberskému fotba-
lovému plesu, jehož tradici jsme po mnoha letech obnovili. 

Počáteční obavy a nervozitu při přípravách plesu vystřídala ra-
dost z dobře zorganizované akce. Rád bych poděkoval všem 
lidem, kteří se této přípravy účastnili a doufám, že se všichni 
dobře bavili celý večer stejně jako já. 

My chaberáci jsme ukázali, že i v našich skromných podmínkách 
se dá uspořádat na vysoké úrovni takováto společenská akce. 

Vladimír Šmicer

   Sport

Věřte nevěřte
Jedním z nejzajímavějších mo-
mentů fotbalového plesu byl oka-
mžik, když Petr Klouček věnoval 
do soutěže jako cenu valentýn-
skou večeři při svíčkách pro dva 
ve své restauraci Pohádka. 

A stalo se něco nečekaného a těžko uvěřitelného – tuto 
cenu vyhrála k překvapení všech – jeho manželka Adéla, 
což nám jen dokazuje, jak je silné pouto lásky mezi tímto 
manželským párem…

Více na: www.skchabry.cz
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Fotohádanka na březen
Hádanky pro tento měsíc by mohly nést trochu 
smutný název: Mizející duch starých Chaber.

1. Fotografie stodoly pochází z léta roku 2008. 
Hospodářská budova neměla to štěstí a nebyla 
zachována a využita jako např. hostinec „U Karla“. 
Právě v těchto dnech je bourána a navždy mizí z ka-
tastru naší obce. Starou stodolu jistě nepřehlédli ani 
obyvatelé nových domků. Víte, kde se nacházela?

2. Stavení porostlé břečťanem je vyfotografované 
asi před 100 lety. Žil zde známý chaberský kronikář 
a občan. Víte, kde se nachází domek proměněný 
v čase a jak se jmenoval jeho majitel? Starousedlíci 
jistě nezaváhají.

Odpověd na únorovou hádanku: 
1. Stodola na fotografii z 80 let byla přestavěna na 
víceúčelové centrum a hostinec „U Karla“. Její interi-
ér si zachovává kouzlo starých dob a dodnes slouží 
ke spokojenosti lidí.
2. Zasněžené štíty za zdí jistě poznaly hlavně děti, 
které tudy chodí ze školy Spořickou ulicí směrem 
k Hrušovanskému náměstí. Budova stojí hned na 
rohu náměstí.

Odpovědi naleznete také na stránkách www.osop-
chabry.cz. Těšíme se také na další vaše fotky do 
fotosoutěže.              Jana Snížková

Masopust minula uzávěrka březnového 
čísla Zpravodaje

Díky všem organizátorům – kulturní komisi, SPCHŠ, 
družině,sokolům, škole a školkám! Díky sponzorům! 
Barevné – avantgardní – prostěradlo je výtvor MŠ 
Bílenecké náměstí, které symbolizuje radost a pes-
trost tohoto dne. 

Za rok se na Vás opět jménem kulturní a sociální ko-
mise těší Alena Nigrinová

Dětská hřiště v Ul-
čově ulici i U Vác-
lava čekají na svou 
obnovu. Ničí je ne-
jen déšť a mráz, ale 
i skupinky nudících 
se teenagerů. 
Nenechme je lézt 
po prvcích urče-
ných malým dětem!

Nový zásahový vůz
Jak to vše začalo. V loňském roce jsme na školení strojníků byli oslo-
veni vedoucím odborné rady velitelů, že by hasiči z Kunratic měli zájem 
pro své lezecké družstvo o automobilový žebřík (AZ30), který je zařazen 
u naší jednotky. 
Naše AZ30 byl zcela funkční, jako jediný z přidělených žebříků tohoto typu 

sborům dobrovolných hasičů v hl.m. Praze. Bohužel AZ30 v tomto pojetí není vhodný pro zá-
sahy (Není možné z něj bezpečně provádět řezání stromů ve výšce, atd ...), protože není vyba-
ven pracovním košem a proto i počet výjezdů, 
ke kterým bylo AZ povoláno operačním stře-
diskem HZS Praha je velice nízký. Celkem 2x 
za dobu uplynulé 4 roky. Jako protihodnotu 
nám byla nabídnuta směna s kunratickým 
SDH za Tatru T148 CAS32, která prošla re-
pasí nástavby v roce 2009.
Dlouho jsme přemýšleli, a dávali si dohroma-
dy všechna PRO i PROTI. Nakonec jsme svo-
lali členskou schůzi a zeptali jsme se členské 
základny, jak by se k této nabídce sami po-
stavili. Předložili jsme jim veškeré argumenty 
a nechali zasáhnout přímou demokracii. 
Nakonec bylo hlasováním většinou rozhodnuto. AZ30 se přesune do SDH Kunratice a my od 
nich převezmeme cisternu. Podmínkou je, že žebřík bude, v případě potřeby, možno přistavit 
pro práci pro městské části v našem hasebním obvodu (zdobení vánočního stromku, odstra-
nění případných převisů sněhu atd.) SDH Kunratice s těmito našimi podmínkami souhlasilo, 
takže náš návrh mohl jít do rady MČ Ďáblice 
k posouzení, zda můžeme provést směnu.
Výměnu techniky spolu se servisními prace-
mi bylo potřeba stihnout do konce roku 2011. 
U cisterny bylo potřeba provést výměnu mo-
toru, ten stávající měl vysokou spotřebu oleje 
a nízký výkon, a proto byla na naší MČ pře-
vedena i další cisterna Tatra od SDH Praha 
Nebušice, ze které můžeme čerpat náhradní 
díly. Hlavně pak technicky zachovalejší mo-
tor.
Vše se nakonec, přes malé peripetie, poda-
řilo do konce roku zvládnout a od 7.12.2011 
máme v garáži již cisternu zaparkovanou. Nyní pracujeme na nastrojení vozidla, aby mohlo 

být co nejdříve uvedeno do výjezdu. Čeká 
nás připevnění modrých majáků, houkačky 
a vysílačky. Dále musíme vybavit vozidlo ha-
dicemi a proudnicemi.

Ještě alespoň pár základních technických 
dat vozidla:
Objem nádrže: 6600 l vody
Výkon čerpadla: 3200 l/min
Nejvyšší rychlost vozidla: 72 km/h
Počet hasičů v posádce: 1+2

Za SDH Ďáblice, Jan Havránek, strojník

Střípky z Chaber

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, e-mail: zpravodaj@
dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Pavla Králová, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. 
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou 
odpovědnost autoři. Omluva: pro absenci odborné korektury může dojít – při nutném zkracování a zahušťování textů – k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky 
publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je 
redakce. Příští uzávěrka: 15. 3. 2012 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Fotostřípky
Letoční hokejové klání na rybníčku – parádní dresy, 
atmosféra alias Jágr. 

Pokud by byl mezi čtenáři zájemce 
o členství v místní jednotce dobro-
volných hasičů, ozvěte se na telefon 
725016508, nebo na e-mail info@hasici-
dablice.cz a přijďte se mezi nás podívat. 

Nejbližší příležitost k setkání bude na 
Chaberkém masopustu, kde budeme, 
stejně jako v loňském roce, vystavovat 
část naší techniky. 
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