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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ

přestavba a dostavba školy je jediná reálná
možnost, jak zabezpečit možnost vzdělávání chaberských dětí bez nutnosti dojíždění.
V průběhu roku bylo realizováno výběrové
řízení na dodavatele dokumentace dostavby. Byla uzavřena smlouva s firmou Valbek,
která již pracuje na projektu. Ten by mohl
být v ideálním případě hotov do konce roku
2013. Tím bude splněn další krůček k nové
škole. Ten zásadní nás teprve čeká při zajišťování financí na realizaci dostavby.

Další oblastí, která je hodně vidět a často
nás trápí jsou komunikace. A to jak opravy
během roku, tak údržba v zimě. Vzhledem
ke stavu dešťové kanalizace se po přívalových deštích pravidelně objevují v povrchu
silnic propadlé krátery. Ve spolupráci s místní firmou Toman se je dařilo operativně řešit.
Podstatně horší je to s poruchami konstrukce komunikací v některých nových lokalitách v obci. Díky absolutně nekvalitní práci
dodavatelů vyžadují celkovou rekonstrukci
především dlážděné komunikace například
v ulicích Podhořská, Doubická, ale také Ploskovická, částečně Ulčova. Realizace oprav
zřejmě zůstane na MČ Dolní Chabry, ovšem
Už opět stojíme na prahu nového roku. za předpokladu dotace magistrátu hlavního
Pokusím se ohlédnout za tím minulým. města. A tady je v současné době i pouhá
Doufám, že moje hodnocení nebude příliš naděje velmi odvážný počin.
zaujaté.
Samostatnou kapitolou je zimní údržba. TenNaše hlavní aktivity byly směrovány ke škol- to rok nás před Vánocemi opravdu důkladně
ství. Potřeba zajistit dostatek míst v mateř- vyzkoušel. Sníh v kombinaci se zmrzlým dešských a především v základní škole je stále těm byl výrazně nad naše možnosti. Povrchy
prioritou číslo jedna. Obě mateřské školy silnic nakonec firma Ipodec zvládla (časový
jsou v současné době po stavební stránce ve postup prací je řazen podle kategorie komuslušném stavu. Kapacita je naplněna, ale pro nikací), chodníky byly (především 15.12.)
blízkou budoucnost je příslibem závazek na zcela mimo všechny kategorie i naše schopvýstavbu MŠ v areálu lokality Beranov, která nosti. Děkuji všem, kteří se snažili povrch
by měla být dokončena současně s prvními chodníků u svých nemovitostí nějak ošetřit,
i těm, kteří byli nuceni se vypravit ven a přeobytnými domy.
Základní škola je v poloze zcela opačné. žili toto dobrodružství bez následků. Dostal
Současný stav je už za hranicí možností ob- jsem připomínky k organizaci úklidu sněhu.
jektu. Především kapacita kuchyně a jídelny Určitě je v dalším průběhu zimy použiji.
už nestačí a projektanti řeší alespoň dílčí
úpravy, které zabezpečí souhlas hygienika
s dalším provozem. Zásadní problémy jsou
se soustavou vytápění a rozvodů užitkové
vody. Tady je stav už havarijní. Nezbytná je
celková rekonstrukce. Snažili jsme se získat
dotaci MHMP. Prozatím neúspěšně. Celková

Dopravní opatření
na Spořické
zpomalovací retardér

Dopravní policie zjistila, že někteří řidiči jsou při průjezdu kolem základní školy
nepoučitelní. Proto se Městská část Dolní
Chabry rozhodla zde zkušebně nainstalovat tisíciletím prověřený druh retardéru.
Doufáme, že toto opatření konečně vnese
do této lokality očekávané uklidnění provozu.
V Dolních Chabrech dne 31.12.2012

Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům úřadu i všem, kteří se podíleli na práci
komisí v průběhu celého roku 2012.
Do toho dalšího s číslem 2013 přeji každému
především štěstí a s ním zdraví a pohodu.

Svoz vánočních
stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky
odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní
odpad.
Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od 25. 12.
2012 do 28. 2. 2013. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani
na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška
nádob přes prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob
k výsypu.
V Praze dne 16.11.2012
Mgr. Julian Záhorovský, Tiskový mluvčí

Vybíráme ze zasedání
Zastupitelstva MČ
dne 12.12.2012
Zastupitelstvo stanovilo termíny zasedání v roce
2013 takto:
středa – 20.3., 12.6., 18.9., 11.12.2013
vždy v 18.00 hodin v obřadním sále ÚMČ
Zastupitelstvo schválilo
 rozpočtové opatření č. 4, po projednání ve finančním výboru a radě městské části;
 rozpočtové provizorium MČ Dolní Chabry na rok
2013 dle zásad hospodaření v období;


rozpočtového provizoria.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
 zprávu o provedených kontrolách příspěvkových
organizací za rok 2011, při kterých nebyly zjištěny nedostatky;
 zprávu kontrolního výboru o kontrole vyúčtování
darovacích smluv, poskytnutých MČ Dolní Chabry.
Zastupitelstvo souhlasí
 s žádostí MČ Dolní Chabry na změnu územního
plánu v k.ú. Dolní Chabry;
 s úpravou hranice funkčního využití území pro pozemek parc. č. 311 v k. ú. Dolní Chabry.

Sněhové zábrany na budově
úřadu MČ
Na základě negativních zkušeností z minulých zim, byly
na objekt radnice
nainstalovány sněhové zábrany. Neměla by se tak opakovat situace z loňského roku, kdy sníh o váze několik
set kilogramů spadl těsně před přicházející návštěvníky
úřadu.
Starosta MČ

Zprávy z úřadu

Výběr událostí roku 2012 v obrazech

Úpravy zeleně v obci v režii komise životního prostředí

MŠ Chaberáček – přístavba šatny

Autobusová linka
č. 169

Opravy místních komunikací – firma Toman

Na tomto místě měla být také fotografie.
Změnu mne přinutilo udělat úplné přerušení
provozu autobusové linky č. 169. Splnily se
neoficiální zvěsti o takzvaně úsporném opatření v autobusové dopravě. Nepříjemnost,
ke které se neměl možnost vyjádřit nikdo ze
zástupců MČ Dolní Chabry. Mnohem horší je
ale možnost, že toto opatření může posloužit
jako podklad pro hodnocení potřebnosti linky.
Bude tedy velmi záležet na reakci nás všech,
kteří tento autobus používáme. Obávám se,
po zkušenostech z podzimu, že připomínky
MČ nejsou pro ROPID nijak závazné, přesto
bychom se ale měli pokusit tuto potřebnou linku zachovat. Můj postoj, stejně jako celé rady
MČ, je jednoznačný. Potřebujeme však podporu veřejnosti, která autobusy cestuje. Snad
tak by se dal osud č. 169 ovlivnit. Pište, prosím, své připomínky. Stačí je předat v podatelně úřadu v Chabrech.
Starosta MČ Dolní Chabry – Miroslav Malina

Byly zahájeny nezbytné úpravy objektu CHD

Dana Zátopková – atletická legenda v D. Chabrech

Vláďa Šmicer a jeho mladí následovníci

Návrat ochotníků do Chaber – DIVOCH

Výstava betlémů Jarmily Haldové
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4 Chaberský dvůr
Provozní doba Kulturního centra
Chaberského dvora:
pondělí – pátek
10 – 18 h
sobota
10 – 18 h
(polední přestávky 12 – 13 h)
Kontakt:
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Kurz

Korálkování
17.1. čt 16 – 17:30 h
kurz korálkování pro dospělé pod vedením lektorky Jitky Kroupové
výroba efektních náušnic z korálků „twin“
vstupné 200 Kč

Prostory k pronájmu
Soukromé oslavy – firemní akce
Divadlo pro děti

O hodné Máše a hloupé Paraše
Nevlastní sestry, zlá macecha, hodný Mrazík, bohatýr… Cože? Kdepak! Babu Jagu u nás nehledejte. Zde hraje sólo Ančútik Bezpatka.
Že ne?!
My tam byli, my jsme vodku pili, my to musíme vědět!!!
Hraje Divadlo Piškot,19.1.2013 so 15 h

Výstava

Výstava Oděv
9.1. – 26.1.
vernisáž 9.1. st 17 h
vstupné 30 Kč

„Přijďte pobejt”
leden 2013

9. ledna

15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr

16. ledna

Bowling v restauraci U Karla
Sraz 15:00 h

23. ledna 15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr

Informace:

M. Knížková, tel.: 608 599 208
kulturní a sociální komise

Chaberský dvůr
Koncert

Od opery k muzikálu
29.1. út 19 h, koncert Tria „Canto corno e organo“
R. Kyralová – mezzosoprán, T. Kyral – lesní roh, V. Trojanová – klavír
program obsahuje skladby starých mistrů a pokračuje přes operetní
melodie až k muzikálům.

LEDEN 2013

Vstupné 150/100 Kč

Výstava Oděv 9.1. – 26.1.2013
Výstava studentských prací VOŠ oděvního návrhářství
a SPŠ oděvní
Vernisáž 9.1. st 17 h
Vstupné Kč 30,–

8.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30,– Kč

9.1. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

15.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30,– Kč

17.1. čt 16 – 17:30 h Korálkování
korálkování pro dospělé pod vedením lektorky Jitky Kroupové
Vstupné 200,– Kč

PROGRAM KONCERTU „OD OPERY K MUZIKÁLU“
29.1.2013 v 19 hodin v KC Chaberského dvora

H. Purcell (1659-1695)

-

Voluntary in F
pro lesní roh a klavír

G. F. Händel (1685-1759)

-

Aria di Cesare z opery Giulio Cesare
pro soprán, lesní roh a klavír

Frederic Chopin (1810 - 1849)

-

Valse, Op. 69, No.1

Ch. W.Gluck (1714 – 1787)

-

Che faro senza Euridice
árie z opery Orfeus a Euridica

W. A. Mozart (1756 – 1791)

-

Koncert č. 4 Es dur pro lesní roh a klavír
2.věta – Romanza, Andante
3.věta – Rondo, Allegro vivace

A. Dvořák (1841 – 1904)

-

Čury mury fuk, árie Ježibaby z opery Rusalka

W. A. Mozart (1756 – 1791)

-

Alla Turca ze Sonáty A dur, KV 331 pro klavír

G. Bizet (1838 – 1875)

-

Seguidilla, Habanera
2 árie z opery Carmen

22.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30,– Kč

23.1. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

29.1. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,– Kč
29.1. út 19 h Od opery k muzikálu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pauza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Charles Gounod (1818 - 1893)

-

Ave Maria v úpravě pro lesní roh a klavír

Andrew L. Weber (1948)

-

Memory, píseň z muzikálu Cats

B.Smetana (1824 – 1884)

-

Salonní polka Fis dur,

Rudolf Friml (1879 – 1972)

-

Totem
píseň Wandy z operety Rose Marie

F. A. Rössler - Rosetti (1746 – 1792) -

Rondo Es dur pro lesní roh a klavír

Frederik Loewe (1904

-

Chci jen někde svůj plácek mít
Chtěla bych tančit jen
2 písně z muzikálu My Fair Lady

Eduardo di Capuo (1865 - 1917)

-

O sole mio
neapolská píseň v úpravě pro lesní roh a klavír

Paul de Senneville

-

Ballade pour Adeline

L. Bernstein (1918 – 1990)

-

Somewhere
I Feel Pretty
2 písně z muzikálu West Side Story

– 1988)

19.1. so 15 h O hodné Máše a hloupé Paraše
divadelní pohádka pro nejmenší
Vstupné 50,– Kč

op.7, č.1

Koncert Tria „Canto corno e organo“
R. Kyralová – mezzosoprán, T. Kyral – lesní roh, V. Trojanová –
klavír
program obsahuje skladby starých mistrů a pokračuje přes operetní
melodie až k muzikálům
Vstupné 150,–/100,– Kč

Po-Pá: 10–12 13–18, So: 10–18
Kontakt: 283 852 858 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
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6 Školy, sdružení

Úspěch chaberských dětí ve fotografické soutěži
Již podruhé se chaberské děti zúčastnily
celorepublikové fotografické soutěže „Život kolem nás“, kterou uspořádal Národní
institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní škola Praha Dolní Chabry
pořádá v pátek 11.1.2013
od 8 do 11,30 hodin

Naši základní školu v soutěži reprezentovalo devět žáků ze školní družiny a klubu. Do
soutěže jsme zaslali celkem patnáct fotografií.
Vernisáž 2. ročníku spojená s předáním cen
vítězům letos proběhla v Evropském domě
v Jungmannově ulici v Praze 1.

Den otevřených dveří

V kategorii školních družin na téma „Život zvířat“ se na druhém místě umístil Jakub Michálek a na téma „Pohádkový svět“ se na třetím
místě umístil Mikuláš Asingr. V kategorii školních klubů na téma „Veselá příroda“ se umístil Jan
Michálek na prvním místě. Na dalších místech se umístily Lucie Klemperová a Adéla Horáčková.
Soutěžní fotografie těchto dětí jsou v současné době vystaveny v Evropském domě a plánuje se
jejich další prezentace formou putovní výstavy po vybraných školách v celé republice.

Adventní sobota v chaberských kulturních
památkách
Druhou adventní sobotu
se otevřely brány chaberských památek – Knorova
statku a kostela Stětí sv.
Jana Křtitele.
Ve vyzdobeném kostelíku
přichystaly děti z místní základní školy pro návštěvníky
hned několik vánočních vystoupení. Po té se za slunečného, ale mrazivého dne šly
i se svým doprovodem ohřát
teplým čajem a ochutnaly
voňavé cukroví u stromečku
v Knorově statku. Zde si děti
mohly pod vedením učitelek
z družiny vyzkoušet zdobení
perníčků, výrobu vánočních
přáníček a ozdob na stromeček. Výstavka ozdob z foukaných perel a expozice o patronech a světcích ve vánočním období zaujaly i dospělé. Odměnou
pro organizátory byla velká návštěvnost a úsměvy na tvářích dětí i dospělých přicházejících sem
nejen z Chaber.

Na celé vánoční akci se podíleli členové Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech společně se Základní školou Dolní Chabry. Velký dík za pomoc a zapůjčení barokního statku
patří především rodině Němcovým, dále děkujeme hostinci U Míšků a Potravinám V+R.
Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví a spokojenost.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na www.osop-chabry.cz.

Jana Snížková, předseda OSOP

Přání z Dětského centra Pod smrkem
Za Dětské centrum Pod Smrkem vše nejlepší v novém roce přeje Bára Floriánová
www.pod-smrkem.cz

Srdečně zveme všechny zájemce,
aby si prohlédli budovu školu
a nahlédli do výuky.

Zápis do prvních tříd

pro školní rok 2013-2014
se koná
ve středu 6.února 2013 od 13 do 17 hodin
a ve čtvrtek 7.ledna 2013 od 13 do 17 hodin

Mikulášská nadílka
v TJ ZŠ Chabry
V úterý 4.12.2012 v ZŠ Dolní Chabry se opět
sešli v hojném počtu děti, rodiče i prarodiče
na mikulášské besídce. Děti nejdříve soutěžily
a když přišel Mikuláš tak krásně zarecitovaly
a zazpívaly, a pak každé dostalo nadílku. Rozdával nejen Mikuláš, ale dobroty se našly i u
Čerta a Anděla.
Mikulášská nadílka se vydařila a všichni odcházeli domů spokojení.
Foto z této akce je možno shlédnout na adrese
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz
Ivana Rakovská

!

Slovo předsedy
Jménem svým a jménem chaberského fotbalu
vám chci popřát všechno nejlepší v tomto roce.
Letošní rok je pro náš klub velkou výzvou.
Máme před dokončením projekt na zásadní
úpravy našeho areálu, který se budeme snažit
zrealizovat.

!

Naší nejbližší akcí bude ples, na který jste
všichni srdečně zváni. Budeme se snažit, aby
svou úrovní byl ještě povedenější než ten loňský.

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sport
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SK!DOLNÍ!CHABRY!VÁS!ZVE!NA:!
!
!

Dále chci poděkovat chaberákům za podporu našeho klubu v celém
minulém roce. Velký dík i rodičům našich mladých fotbalistů a i samotným dětem za jejich přístup k fotbalu a dobrou reprezentaci našeho
klubu.
Konečně přeji zdar naší společné spolupráci.
Vladimír Šmicer

Fotovzpomínka
Vzpomínka na loňský fotbalový ples.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

TRADIČNÍ!FOTBALOVÝ!PLES!
!
který&se&koná&2.2.2013&od&20:00&hodin&v&Sokolovně&

Hraje&orchestr&Jardy&Kleina.&
Atraktivní&tombola&(střelené&divoké&prase,&dvě&vstupenky&na&fotbalový&zápas&&&
Česko&:&Itálie,&dvě&vstupenky&na&vyhlášení&fotbalisty&roku&a&další...).&
Společenský&oděv&nutný.&

Míčový trojboj
V sobotu 17.11.2012 se v T.J. Sokol Karlín uskutečnil celopražský
míčový trojboj rodičů s dětmi, předškolních dětí a mladších žáků
pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými
župami ČOS. Naše jednota se opět zúčastnila a děti si zkusily jak
chutná stát na vítězných stupíncích.
Soutěžilo se v kopu a hodu na bránu a střelbě na basketbalový koš.
Děti přivezly za jednotlivce 1. zlatou, 2. stříbrné a 3. bronzové medaile. V kategorii družstvech PD 2 MIX(ročník 2005) s přehledem vyhrálo
naše družstvo a získalo zlato!
Děkuji dětem za reprezentování TJ ZŠ Chabry a blahopřeji jim k tak
výbornému umístění v této soutěži. Dále bych také chtěla poděkovat
rodičům soutěžících za podporu účasti svých dětí v tomto trojboji.
Foto z těchto závodů je možno shlédnout na http://tjzschabry.rajce.
idnes.cz/
Ivana Rakovská TJ ZŠ Chabry

8 Zprávy z okolí, inzerce

Myslivecké zvyky a tradice – Kynologie II
Plemena loveckých psů se člení do pěti skupin podle použití pro práci
v honitbě.
Nejrozšířenějšími plemeny jsou ohaři, jejichž typickou rodovou vlastností je hledání a vystavování zvěře. Vyznačují se prací buď s tzv. vysokým nebo nízkým
nosem, což značí způsob, jakým zvěř navětří. Většina ohařů se též vyznačuje
přirozenou chutí k přinášení ulovené zvěře. Jedinci některých plemen ohařů se
též dají s úspěchem vycvičit ke speciální barvářské práci, což je sledování krevních stop postřelené zvěře. Mnozí jsou též ostří na škodnou zvěř. Ohaři se dělí
na anglické a kontinentální. Mezi anglické patří pointer, anglický, irský a skotský
(Gordonův) setr. Typickým představitelem kontinentálních ohařů je německý krátkosrstý ohař. Do této skupiny náleží též maďarský žlutý ohař a výmarský ohař
(šedé zbarvení), který v poslední době prochází renesancí obliby u chovatelů.
U skupiny ohařů nesmíme zapomenout na hrubosrstého českého fouska, což je
původní české plemeno. Mezi ohaře též patří velký a malý münsterlandský ohař
a dlouhosrsté varianty ohaře německého a výmarského.
Druhou skupinou loveckých plemen jsou barváři, kteří jsou výhradně zaměřeni
na práci na barvě (viz odstavec ohaři). Nejznámější jsou bavorský a hannoverský
barvář. Jejich použití je hlavně v lesních honitbách a jelenářských oblastech.
Další skupinou jsou slídiči, kteří jsou především určeni k lovu drobné zvěře v polních honitbách. Na rozdíl od ohařů nemají vrozené vystavování a tak zvěř
nehledají, ale slídí po ní a následně ji vypichují (vyhánějí) z krytu. Mnozí jedinci se vyznačují hlasitým sledováním stopy. Dělíme je tradičně na lovecké
španěly (kokršpaněl, špringršpaněl) a křepeláky (německý křepelák). Z novějších plemen patří do slídičů také labradorský retrívr a zlatý retrívr, u kterých
se oceňují jejich vrozené vlohy k přinášení ulovené zvěře.
Čtvrtou skupinou jsou honiči (brakýři), kteří nalézají uplatnění hlavně v lesních, případně horských honitbách s rozsáhlým hustým porostem. Slouží k vyhledávání vysoké, černé a škodné zvěře a jejímu hlasitému nahánění na střelce. V našich honitbách se můžeme setkat se slovenským kopovem, což je
původní slovenské plemeno, dále pak s bíglem, basetem či štýrským a jezevčíkovitým brakýřem.

Pátou, značně početnou, skupinou loveckých plemen jsou norníci. Jak již z názvu vyplývá, jsou určeni hlavně pro lov zvěře norováním, jejich použití je
však daleko širší i na povrchu. Jezevčíci jsou dobrými slídiči, výbornými honiči s vynikající
hlasitostí na stopě a dají se vycvičit i ke spolehlivé práci na barvě. To platí z větší části i o
teriérech, u nichž je však rozhodující jejich výška. Nízkonozí teriéři nacházejí uplatnění
především jako norníci, vysokonozí pak jako honiči. Nejznámějšími zástupci teriérů jsou
foxteriér, velšteriér, jagdteriér a bullteriér.
Říká se, že myslivec bez psa je poloviční myslivec. Pod toto rčení by se jistě podepsal každý chovatel či držitel loveckého psa, protože z vlastní zkušenosti zná, o kolik více zážitků
přináší pobyt v honitbě s nejlepším přítelem člověka – psem.

Antonín Matějka
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