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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
V DOLNÍCH CHABRECH
Zatížení automobilovou dopravou je v naší MČ dlouhodobým a zásadním
problémem. Snaha nalézt řešení byla předmětem usnesení zastupitelstva
v roce 1998 – Usnesení č. 23/98/ZMČ. Již tam se konstatuje, že návrh
Územního plánu vycházející z urbanistické studie Dolních Chaber z roku
1994 nebere dostatečný zřetel na vývoj v uplynulých letech, který ukazuje,
že řešení dopravy bylo značně podceněno a po realizaci některých investičních záměrů hrozí nebezpečí dopravního kolapsu ve staré zástavbě
s úzkými, již dnes svými parametry neodpovídajícími uličkami.

Přitom v té době ještě neexistovaly projekty zástavby např. v Rybníčkách a další, o zátěži z lokalit mimo
katastr obce ani nemluvě. V současnosti již intenzita provozu v mnoha případech překračuje kritické meze.
Páteřní komunikace – Ústecká ulice je ve špičkách zcela zaplněna popojíždějícími auty. K tomuto stavu
se rychle blíží i Spořická, Kobyliská, Měděnecká a některé další. Pro děti a starší občany se z těchto ulic
stávají nepřekonatelné překážky.
Zásadní vliv na intenzitu dopravy mají tranzitující vozidla. Ve směru západ – východ jsou to především
návštěvníci nákupních center v Čakovicích a v Letňanech, kteří jezdí z velkých sídlišť. Ve směru sever – jih
je to příliv aut ze středočeského kraje, lidí cestujících především za prací do hlavního města.
Dnes bych se chtěl podrobněji věnovat nárůstu dopravy ze severu. Zátěž Ústecké výrazně vzrostla již
po otevření obchvatu Líbeznic. Nyní se však zásadním způsobem začíná projevovat intenzivní výstavba
domů na Brnkách a v dalších lokalitách severně od Dolních Chaber. Rozsáhlé oblasti rodinných domů
byly vybudovány bez původně projektovaného, přímého napojení na komunikaci č. 608 v oblasti Celního
úřadu ve Zdibech. Další zátěži Ústecké bychom se nevyhnuli, ale zabránilo by se počínajícímu kolapsu
v mnoha z vnitřních ulic Dolních Chaber.
Mnoho obyvatel z Brnek, Veltěže a dalších přilehlých obcí si zkracuje cestu do Prahy po polních cestách
směřujících ze severozápadu do naší MČ. A tady se dostávám k zásadním otázkám:
– jsou tyto cesty určeny pro tento druh dopravy?
– jsou technicky vhodné?
– je v zájmu obyvatel MČ Dolní Chabry tento provoz?
– je městská část fakticky schopna (kapacitou svých ulic) tuto zvýšenou dopravu akceptovat?
– máme nějakou možnost tento stav regulovat?
Dá se konstatovat, že tyto cesty nejsou svojí kategorií určeny pro běžný automobilový provoz tohoto rozsahu, jejich technické parametry nevyhovují, zájem na užívání těchto cest je mezi obyvateli Dolních Chaber minimální a fyzicky se další auta do úzkých ulic původní zástavby už prakticky nevejdou. Posledním
bodem je možnost regulace tohoto druhu provozu.
Je zřejmé, že asi jedinou možností, jak ochránit zájmy našich občanů, bude, po projednání s Policií ČR
a dopravním odborem Úřadu MČ Praha 8, stanovení nového dopravního režimu na těchto cestách. Legislativa umožňuje vymezit dopravním značením rozsah uživatelů pouze pro pro vozidla s povolením Úřadu
MČ Dolní Chabry. Pro obyvatele Chaber budou na základě žádosti vydány písemné povolenky k průjezdu.
Je třeba si uvědomit, že práva jednoho člověka končí tam, kde začínají práva toho druhého. Současný
stav jednoznačně zasahuje do práv našich obyvatel. Svévolné úpravy, které uživatelé těchto cest realizovali, lze v některých případech chápat jako trestný čin. (Na původce zemních úprav úvozu u cihelny bylo
podáno trestní oznámení). Také rozšiřování cest a změny trasování na okolní pozemky v obecním, ale
také soukromém vlastnictví nebude tolerováno. Nepovolený zásah do proﬁlu úvozové cesty za hřbitovem
přesáhl zásadním způsobem snahy o zlepšení průjezdnosti. Odtěžením svahu o délce přibližně 100 metrů
došlo k porušení stability náspu. Vlivem srážkové vody je narušován bok úvozu a splavovaná zemina opakovaně zcela zanese kanalizaci v oblasti hřbitova. Vyvolaná technická opatření na zajištění svahu úvozu
a jeho odvodnění předpokládá investici ve výši přibližně jeden milion korun.
Na základě těchto skutečností vznikl záměr MČ zásadním způsobem upravit režim na těchto cestách.
Obyvatelé Dolních Chaber i nejbližších obcí v okolí budou o realizaci dopravního opatření s předstihem
informováni.

Vybíráme
ze zasedání
Rady MČ
dne 30. září 2013
Rada znovu projednala
 žádost o vyúčtování prostředků za
vymalování prostor DC Pod Smrkem
a souhlasila s proplacením faktury ve
výši 12.500,– Kč.
 nabídku Ing. Kareze na odprodej
spoluvlastnického podílu 3/20 z pozemků parc. č. 1235/8, 1241/4, 1243/2-3
a 1246/13, k.ú. Dolní Chabry. Rada nepovažuje nabídku z pohledu MČ za výhodnou, proto ji zamítla.
Rada vzala na vědomí
 návrh dotačních vztahů z rozpočtu
hl.m. Prahy k MČ na rok 2014.
 program KC CHD na 4. čtvrtletí roku
2013.
Rada souhlasila
 s pronájmem části pozemku parc.
č. 1316/2, k.ú. Dolní Chabry třetí osobě,
který má dle nájemní smlouvy pronajatý
pan P. Endl. Pronájem bude umožněn
v souladu s čl. IV. odst. 5 nájemní smlouvy PP/13/2005.
Rada nemá
 připomínky ke změně územního rozhodnutí v souvislosti se změnou stavby
před dokončením – „Novostavba víceúčelové haly a doplňkových služeb“ při
ul. Spořická na pozemcích parc. č. 1251,
1255/2-4, 1264/27, 1442/1 a 1233/95,
k.ú. Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání
Zastupitelstva MČ
dne 18. září 2013
Zastupitelstvo schválilo
 rozpočtové opatření č. 3 v roce 2013.
 závěrku účetnictví příspěvkových
organizací MŠ a ZŠ za rok 2012.
Zastupitelstvo souhlasilo
 s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1398/6 a parc. č. 1406/6 ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, které jsou vedeny jako komunikace v okolí školy, do
majetku hl. m. Prahy a správy MČ.
 se záměrem projektu z hlediska
souladu s územně plánovací dokumentací pro připravovanou stavbu občanská vybavenost–Beranov na pozemcích
parc. č. 965/2, 966/1, 967/2-3, 1374/22,
1374/38-40, 1374/58, 1374/132, k.ú. Dolní Chabry.
 s podnětem na pořízení změny
funkčního využití ploch z orné půdy na
SO5, ÚP SÚ hl.m. Prahy pro pozemek
parc. č. 1235/17, k.ú. Dolní Chabry.

Původní úvozová cesta a dnešní nepovolená úprava

Zastupitelstvo odsouhlasilo
 prodej nemovitosti ve vlastnictví hl.
m. Prahy, svěřená správa MČ – pozemek
parc. č. 1609/2 o výměře 229 m2 a budova parc. č. 1608 – bývalý KD v Ulčově ulici ke dni 1.6.2014 nejvyšší cenové
nabídce.
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Hola, hola!
Jestli je tento
zpravodaj opravdu
chaberský, pak
zde nesmí chybět
tato zpráva!

Přistavení velkoobjemových
kontejnerů II. pololetí 2013
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat v neděli,
ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP
s řízenou obsluhou na těchto stanovištích:
Stanoviště pro svoz 10.11.2013
1. Jirkovská
2. Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště
3. Kobyliská/Pod Křížem – slepé zakončení
4. Pod Křížem/U Větrolamu – u separací
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY
PRO BIOODPAD !!!, který probíhá ve zvláštních termínech.
Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Představujeme Klub Pohoda

Klub POHODA – pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé.
Jedná se o otevřené fórum lidí napříč věkovými kategoriemi, jehož
cílem je kontakt mezi zájemci všech věkových skupin při společných aktivitách. Autorem myšlenky je Broňa Kukurová, spolutvůrci,
kteří nápad nejen rozvinuli, ale také realizovali pak Klára Zuzáková
a Zdeněk Šír. V současnosti se na tvorbě programu podílí svými
nápady a rukou nerozdílnou všichni společně včetně Jitky Goldsteinové.
Původně zamýšlená letní aktivita měla nabídnout školákům, studentům, jejich rodičům i prarodičům možnost zaplnit hluchá místa
v prázdninovém období, době dovolených, nebo prostě jen možnost kudy z nudy u společenských her, cestopisných přednášek,
mini kurzů pro začínající uživatele internetu.
Záměrem však bylo a je umožnit komunikaci mezi všemi těmito
skupinami jako protipól aktivitám zaměřeným na jednotlivé věkové
skupiny (Dvoreček pro děti a jejich doprovod od 2 do 4 let, setkávání seniorů, aktivity pro děti školního věku).
Na otázku proč, je jednoduchá odpověď. Program tohoto, řekněme rodinného, typu má sjednocující charakter, jehož cílem je obohacení každého jedince. Hravost, nadšení, vitalita a mládí přináší
energii do života věkem zmoudřelých. Zkušenosti, moudrost a rozvážnost starší generace pak té mladší generaci předává know-how
do dalšího života. Klub Pohoda by měl nabídnout program vhodný
pro malé klubové formy a komorní prostředí, kterým je prostředí
euroinfosálu charakteristické. U jeho zrodu stála myšlenka, aby byl
všem ku prospěchu i pro radost a boural bariéry, které si sami
občas nesmyslně stavíme. Svým programovým zaměřením by to
rád dokázal. Nejen společným táborákem, ale také přednáškami
různého charakteru, komorními kulturními programy nebo kreativními programy pro šikulky, do nichž se mohou zapojit jednotlivci
nebo celé rodiny. Jeho tvůrci se ucházejí o Vaši přízeň a věří, že
Bronislava Kukurová, tajemnice
vás jejich nápad osloví.

Poděkování
Poděkování kulturní
a sociální komisi Chaberského dvora paní
Míle Knížkové a panu
Zdenku Šírovi.
Mílo, děkujeme Ti za
přípravu a organizaci
vycházek, které připravuješ.
Moc pěkný byl večer
u táboráku s kytarou
a špekáčky v režii p.
Šíra.
Děkujou Vaše vděčné
účastnice a turistky.

Ohlédnutí za Dny evropského bohatství

Za babinec,
J. Eichlerová

Všem starousedlíkům i těm,
kteří zde již delší dobu žijí, se při vyslovení pojmu Mateřská škola na Bíleneckém náměstí určitě vybaví taková
obyčejná, skromná bytůstka, a asi bych ani nemusela
upřesňovat, že tahle paní se srdíčkem na dlani, není
nikdo jiný než naše ,,Hanka“. Již určitě mnozí víte která, no přeci vážená paní Hana Rodrová. Nejen, že se
v letošním roce ve zdraví dožívá 75 let, ale je také stále
v plném pracovním nasazení právě na MŠ Bíleneckém
náměstí, kde pracuje již celých 45 let. Pracovala tam
již dlouho před tím, než jsem zde já nastoupila jako
ředitelka, a tak mi v počátcích mého ředitelování byla
velkou oporou. A byla to hlavně ona, která mně kdykoliv
byla ochotna pomoci. Ochotně pomáhala o sobotách
a nedělích, vyřídila, zařídila, no zkrátka pomohla všude
tam, kde bylo potřeba. Nikdy jsem od ní neslyšela „to
není moje práce“ a nebo v dnešní době neustále slyšené – „co za to?“ Mnozí si také určitě vzpomenou, že jim
vodila a vyzvedávala děti ze školky. Na její dobroty ze
školní jídelny mnozí ještě dlouho vzpomínali. No, bylo
by toho asi hodně, co připomenout. Její elán, pracovitost, obětavost, spolehlivost a ještě mnoho dalších nej
je pro ni bezelstnou samozřejmostí. Když my, mnohem
mladší jdeme z práce unavení a těšíme se na chvíle
odpočinku, ona běží hlídat pravnoučátka. Kdo zná totiž
její rodinu, tak ví, že vychovala svých pět dětí, v plném
elánu pomáhala vychovávat vnoučata a dodnes pomůže, kde se dá.
Proto ji touto cestou všichni z naší školičky od srdce přejeme – stále pevné zdraví, pohodu a hodně životních
radostí!
A já osobně chci, milé Hance, vyjádřit velkou poklonu,
úctu a dík za to, že je taková, jaká je!
Hanka má narozeniny,
my máme přání jediný,
štěstí, zdraaaví, štěstí, zdraaaví,
Lenka Nikodýmová
hlavně to zdraví!!!!

Dny evropského dědictví 2013 oslavila městská část Dolní Chabry s velkým rozmachem. Při odpoledním zahájení bylo nádvoří Knorova statku zalito sluncem. Bylo to správné a milé místo, zvolené
k setkání všech, kteří se chtěli něco dozvědět o počátcích školství i o starostech s opravami zvonů
z místního kostela.
Po zahájení bylo vzpomenuto na zasloužilé tři pracovníky ve školství a byla jim předána malá pozornost. Ve starobylých místnostech byla instalována školní třída, která na návštěvníky skutečně
dýchla dávnou dobou. Tenkrát se sedávalo v dřevěných lavicích, na katedře se připomínal inkoust
s perem, housličky, zvonek, v atlase ještě mapa Rakousko-Uherska a hned vedle velké kuličkové
počítadlo. Nechyběla však ani rákoska a připravené štěpinky pro klečení zlobilů. Pozoruhodná byla
kronika a též vysvědčení z r. 1919.
Dospělí návštěvníci si pak mohli v druhé místnosti s krásným zdobeným stropem prohlédnout výstavu Zvony ve fotograﬁi. Zde byla také možnost sledovat promítání zapůjčených fotograﬁí ze školních
let předválečných i válečných, rovněž tak historii vzniku nové školy. Po dostavbě, která probíhala
i v letech válečných se konečně mohlo vyučování provádět pro všechny třídy pod jednou střechou.
Pozorností zúčastněným návštěvníkům bylo chutné pohoštění domácím pečivem i další možností
občerstvení.
Občanské sdružení ochrany památek umožnilo návštěvníkům prohlídku místního románského kostela, jednoho z nejstarších v Čechách. A to hlavně odkrytého podzemí, kde se nacházejí původní
základy předchozího svatostánku. Výstupem na zvonici bylo možno si prohlédnout zrestaurované
zvony.
Vše bylo velmi působivé. Za to za vše si vedení místní školy, pracovníci radnice i členové občanského sdružení zaslouží velký obdiv a poděkování. Každý z nás má další možnost se těšit na
pokračování programu o školství přímo ve škole.
Děkuji za hezky prožité sobotní odpoledne 14. září 2013.
Ludmila Králíková

„Přijďte pobejt”
listopad 2013

6. listopadu 15:30 - 17:30 h

kavárnička Chaberský dvůr

13. listopadu Vycházka okolo Chaber
přes Zdiby do Starých Ďáblic
sraz 12 h aut. č. 162 Měděnecká ulice

20. listopadu 15:30 - 17:30 h

kavárnička Chaberský dvůr

27. listopadu Procházka po Praze
Trasa bude určena v závislosti na počasí
sraz 12.15 h Kobylisy konečná aut. č. 162

Informace:
Změna
programu v závislosti na počasí vyhrazena.
M. Knížková, tel.: 608 599 208
kulturní a sociální komise

LISTOPAD 2013
Výstava Z minulého století… 1.11. – 25.11.

Výstava paní Heleny Bucharové doplněná dobovými fotograﬁemi
Vernisáž 1.11. pá 17 h
Vstupné 30 Kč

5.11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Euroinfosál

12.11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Euroinfosál

13.11. st 17 h Klub POHODA – Irské balady

Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé
Kytarový koncert Věry Kláskové, naší nejlepší interpretky lidových
písní a tradicionálů Britských ostrovů, především irských balad.
Vstupné 90/70 Kč Euroinfosál

16.11. so 15 h Tři prasátka
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Obřadní sál

19.11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Euroinfosál

21.11. čt 19 h Paličkovaná krajka z tónů a slov

Bena Havlů – pětiřadý xylofon / Zdenka Procházková – mluvené slovo
Herečka Zdenka Procházková, její umění a vzpomínky na Karla Högera, Zdeňka Štěpánka a Sašu Rašilova. Hudební část zajistí Bena
Havlů, umělkyně ve hře na xylofon.
Vstupné 150/120 Kč Obřadní sál

26.11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček – Adventní věnce
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 50 Kč Euroinfosál

28.11. čt 19:30 h Vražda sexem

Představení divadla DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští
Vstupné 120 Kč Obřadní sál

29.11. pá 15 – 17:30 h Výroba adventních věnců s Mgr.
Petrou Svárovskou ve spolupráci s KC CHD
Vstup volný Euroinfosál

Vánoční výstava 30.11. – 7.1.2014
Výstava betlémů a vánočních tradic
Vernisáž 30.11. so 14 h
Vstupné 30 Kč

PŘIPRAVUJEME
5.12. čt 17 h Klub POHODA – Adventní koncert
7.12. so 15 h Jak Kašpárek zachránil Vánoce – pohádka
pro děti
12.12. čt 16 h Zdobení perníčků
19.12. čt 19 h Vánoční koncert – Pražský Hradčanský orchestr

Pro děti
Divadelní představení na
motivy dobře známé pohádky o zlém vlkovi a třech prasátkách, která si staví své
domečky.
Nebude chybět pochopitelně vlk, který více než strach
probouzí u dětí smích.
Hraje divadélko Kováček s
padesátiletou historií hraní
pohádek pro děti.

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Vstupné 30 Kč
16.11. so 15 h

Chaberský dvůr

Paličkovaná krajka z tónů
a slov

Účinkují: Bena Havlů – pětiřadý xylofon / Zdenka Procházková – mluvené slovo
Využijte příležitosti a seznamte se s herečkou Zdenkou
PROCHÁZKOVOU, jejím uměním a vzpomínkami na svého manžela herce Karla HÖGERA. Bude vzpomínat i na
herce Zdeňka ŠTĚPÁNKA A Sašu RAŠILOVA.
Hudební část večera zajistí umělkyně Bena Havlů. Bena
Havlů vytvořila novou techniku hry na xylofon. Životním
cílem Beny Havlů bylo dávat celovečerní sólové koncerty
bez doprovodu jiných hudebních nástrojů a tak vyzdvihnout xylofon do nejvyšší hudební kategorie. Na současný
způsob její hry má zásadní vliv její dlouholetá spolupráce s dirigentem MgA. Jiřím Kubicou. S jeho pomocí se jí
podařilo prosadit pětiřadý xylofon v sólovém projevu na
koncertní pódia jak doma, tak i v zahraničí.
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Irské balady – VĚRA KLÁSKOVÁ
Známé skladby i unikáty z folklorních sbírek a autentických zdrojů. Zpěv a kytara.
Zpěvačka Věra Klásková je naší nejlepší interpretkou lidových písní a tradicionálů Britských ostrovů, především irských balad. Vyhledávaná účastnice českých festivalů inspirovaných keltskou kulturou (Skotské hry, Irská noc Český Krumlov, Keltování Lužná a Vyšehrad, Keltský festival Teplice aj.), pravidelně vystupuje v Rádiu Proglas. V roce 2007
účinkovala na festivalu irské kultury Shamrock České Budějovice společně se skupinou
Oró dublinského dudáka Martina Nolana. Jejími silnými zbraněmi jsou komorní kultivovaný
projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, která je umožněna
dobrou znalostí jazyka. Věra Klásková je také překladatelkou z angličtiny (např. Saroyan,
Millman, Spezzano, Doyle, Whiting, Campbell, M. Amis, P. Taylor).

21.11.2013 čt 19 h Chaberský dvůr Obřadní sál

13.11.2013 Chaberský dvůr – Euroinfosál st 17 h

Týden knihoven

Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních
Chabrech se letos
také zapojila celostátní akce Týden knihoven. V týdnu od 30.9.
do 6.10.2013 využili
někteří z Vás možnost zaregistrovat se a využívat nabídku knihovny po 1 rok zdarma.
Jsme tomu velmi rádi.
Také při této příležitosti jsme vyhlásili

pro všechny věkové kategorie soutěž
o nové logo knihovny. Návrhy prosím
posílejte na knihovna@dchabry.cz, popřípadě osobně doručte do knihovny
nejpozději do 31.12.2013.
Nejlepší návrhy zveřejníme ve Zpravodaji
a vítězný pak bude naše knihovna hrdě užívat. Děkujeme.
Nabídku nových titulů, které do knihovny
pravidelně přibývají, můžete sledovat na
www.dchabry.eu, v sekci místní knihovna,
on-line katalog.

Dýňování v Chaberském dvoře

Úterý 22.10.2013 patřilo dětem všech věkových kategorií. Přišly si vyrobit svou dýni na
svátek všech strašidel. Dopoledne tvořily nejmenší děti na Dvorečku, odpolední dýńování
pořádala Kulturní a sociální komise ve spolupráci s KC CHD. Obě akce se těšily velkému
zájmu a výrobky jsou každým rokem nápaditější.

Výroba adventních věnců

Zveme již tradičně děti i jejich maminky do
Chaberského dvora, kde budeme v

pátek 29.listopadu 2013
vyrábět adventní věnce.

Přineste si pomůcky, které budete k výrobě věnců
potřebovat (seznam najdete na www.dchabry.eu).
Případně si některé drobnosti k výzdobě můžete
zakoupit přímo na místě.
Vstup volný.
Těšíme se na vás odpoledne

od 15 do 17:30 hodin
Další informace naleznete na stránkách Chaberského dvora www.dchabry.eu.
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Z historie školství v naší obci,
aneb co všechno odnes‘ čas

Školní rok 2013/14 je pro chaberské školství rokem výročním, plným oslav. Základní škola slaví hned dvě výročí
– 190 let od otevření první školní budovy na tehdejším Dolním náměstí (dnes Bílenecké
náměstí) a 75 let od zahájení výuky v nové budově na Spořické ulici. Mateřská škola ale
také slaví, a to – 70 let od svého vzniku.
To nás přimělo pátrat po dějinách školství v Chabrech. Materiály posbírané mezi chaberskými
občany, vyhledané v archivech a starých kronikách nás natolik zaujaly, že z nich vznikla již v září
první výstava v Knorově statku, a další se plánuje na leden a únor 2014 v Chaberském dvoře.
Mnohé z toho, co jsme objevili, se nevejde do výstavních prostor nebo by se v množství informací mohlo snadno přehlédnout. Rádi bychom se proto o tyto poklady s vámi podělili také na
stránkách Zpravodaje v pravidelné rubrice, kterou zde budete nacházet každý měsíc. Věříme,
že tak přiblížíme historii staré chaberské školy nejen našim dětem a mladým lidem, ale také
novým spoluobčanům v obci.
Na přípravách se podílí chaberská základní škola a členové OSOP v Dolních Chabrech, a proto
budou naše pravidelná zastavení provázet loga obou organizací. Rádi bychom znovu poděkovali všem, kteří do našich sbírek přispěli, a stále prosíme vás, kdo ještě máte doma uschované
materiály o školství a dětech o jejich zapůjčení ke skenování. Stačí se ozvat na mail: ps.lingua@
seznam.cz a my vás budeme kontaktovat. Předem děkujeme za zapůjčení a doufáme, že se na
naše pravidelné schůzky na stránkách Zpravodaje budete těšit stejně, jako se již teď těšíme my.
Petra Svárovská, Základní škola Praha Dolní Chabry, Spořická 34/400, www.zschabry.cz
Jana Snížková, OSOP v Dolních Chabrech www.osop-chabry.cz

Den vody ve Stromovce

V září se třídy 4. A a 4. B zúčastnily Dne vody ve
Stromovce. Děti čekaly ukázky živých zvířat s odborným výkladem, vodní stezka, sportovní disciplíny, hry,
kvízy, křížovka s tajenkou, dílničky, umělečtí řemeslníci a občerstvení. Kromě zážitků si odnesly i drobné
dárky.

Na výstavě Stará třída

U příležitosti oslav 190 výročí výuky v chaberské
škole a 75 výročí zahájení výuky v dnešní budově
ve Spořické ulici děti navštívily v Knorově statku výstavu Stará třída. Největší zájem projevily o klečení
na hrachu.

Stříbro z mistrovství ČR
v aerobiku v Chabrech
Kolorovaná pohlednice zachycuje podobu nejvýznamnějších částí obce Dolní Chabry před sto lety.

Hrad Karlštejn
Dne 12. 9. 2013 se vydaly třídy V.
A a V. B ze ZŠ Spořická – Dolní
Chabry na společný výlet na hrad
Karlštejn.
Zajímavá byla pro děti jak jízda patrovým vlakem z Hlavního nádraží, tak
hodinová prohlídka hradu s nákupy
nezbytných suvenýrů.
I přes nepříznivé předpovědi počasí
vydrželo bez deště.
KARLŠTEJN
Karlštejn je fajn,
každý ho má rád,
chodili jsme po hradbách,
je to náš kamarád.
Měli jsme oplatku,
cukrovanou dobrůtku,
suvenýry tam byly,
všechny jsme je koupili.
Chodila tam Bílá paní,
strašila nás i při spaní.
Úžasně jsme si to užili,
pak jsme domů běželi.
Ellen Merxbauerová,
Ema Jiříková,
Lucie Kalátová,
Zuzana Votavová, žákyně V. B

Místní základní škola má hned dvě vicemistryně ČR
v aerobiku ve věkové kategorii 8 až 10 let. Mistrovství
se konalo 5. a 6. října 2013 v Kladně a Anna Mrňavá
zde získala stříbro v kategorii ﬁtness týmů, Veronika
Vítková přivezla rovněž cenný stříbrný kov ze sportovního aerobiku - tria. Děvčatům moc gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů.

Sport
Představujeme

Trenéra A týmu mužů Zdeňka Peclinovského
Povězte, prosím, v krátkosti
něco o sobě.
Narozen 7.11.1953, rozvedený,
dvě děti – Tomáš (35 let) hráč
Chaber, Tereza vdaná do USA
(TAMPA BAY)
Hrál jste první ligu, za jaké
týmy? Jaký je Váš největší
hráčský fotbalový úspěch?
První ligu jsem hrál ve Slavii
Praha (1974-1978) a ve Spartě
(1980-1982) bez větších úspěchů. Většinou jsme skončili v horní polovině tabulky.
Jaké týmy jste trénoval? Jaký je
Váš největší trenérský úspěch?
Jako trenér jsem postoupil s Admirou Praha do třetí ligy. Druhou ligu jsem trénoval v Xaverově, České Lípě a Mostě. Úspěchy
byly asi postupy s Admirou Praha a Motorletem Praha do vyšších soutěží a i postup Chaber do
Pražského přeboru.
Jste spokojený s hráčským kádrem Dolních Chaber?
Trenér nemůže být spokojený nikdy. Nynější kádr by potřeboval doplnit o některé posty, ale snad
se nám to podaří teď v zimě. Jinak kádr prošel výraznou změnou, protože v A mužstvu skončil
L. Vízek a I. Hašek. Odešel také J. Rosický a asi skončil také T. Linek. Negativně na mě působí
přístup některých mladých hráčů, kteří by se měli snažit probojovat do základní jedenáctky.
Už jednou jste dovedl naše první mužstvo do Pražského přeboru, nechcete to letos zopakovat?
Jo, to bylo asi před 11 lety. Pamatuji si, že jsem to měl jako trenér ulehčené, protože tehdy mladí
hráči hrát chtěli a chodili na tréninky, a když se to skloubilo s fotbalovou kvalitou, tak se podařil
postup. Dnešní kádr je složen na principu kvality, ale většinou bez tréninku. Byl jsem v šoku, když
na můj první trénink přišlo jenom pět hráčů! Doufám, že se to změní a počet poroste.
6) Jak jste spokojen se zázemím našeho klubu?
Po deseti letech jsem se vrátil do stejných kabin, které už mají slávu za sebou. Ale prý se připravuje přestavba a Chabry by si to zasloužili. Jinak mi chybí vedlejší tréninkové plochy.
Jak se Vám líbí v Chabrech?
Přiznávám, že Chabry moc neznám, protože moje cesty vedly vždycky jen na hřiště a potom
domů.
Co byste popřál chaberskému fotbalu?
O chaberský fotbal nemám vůbec strach, když vidím, kolik dětí se prohání po hřišti, tak to je velký
potenciál. Vedou je kvalitní trenéři a proto i tréninky jsou na vysoké úrovni. Doufám, že jednou
budou základem A mužstva. Chaberskému fotbalu přeji, aby znovu zažil atmosféru, jaká byla
před těmi 11 lety.
Děkujeme za rozhovor.
Vlastimil Tomšů

Sportovní kvíz

Připravme se na zimu – napište nám jména hokejistů, které jste poznali.

Správnou odpověď na minulý kvíz zaslala Jaroslava Landsingerová:
Stojící zleva: Antonín Chmel, Jaroslav Rodr, Rozinek, Josef Řepa, Emanuel Kohout, Antonín
Kugler
Dolní řada zleva: Josef Kocman, Ladislav Landsinger, Karel Pavlík, Jiří Křemen, Eduard Němeček.

SPORT
FOTBAL – LISTOPAD
2013

Sobota, 2. listopad
14:00 Muži A: Chabry – Dubeč
09:00 St. přípravka: Ďáblice – Chabry
09:30 Ml. přípravka: Kolovraty – Chabry
09:30 Ml. žáci A: Chabry – Zličín
11:15 Ml. žáci B: Chabry B – Háje

Neděle, 3. listopad
14:00 Muži B: Trója B – Chabry B
12:00 St. žáci: Zličín – Chabry

Sobota, 9. listopad
11:30 Ml. žáci B: Lipence – Chabry B

Neděle, 10. listopad
14:00 Muži A: Újezd Nad Lesy – Chabry
14:00 Muži B: Chabry B – Hloubětín
12:00 St. žáci: Chabry – Háje
12:15 Ml. žáci A: Vršovice B – Chabry
Sobota, 16. listopad
13:30 Muži A: Chabry – Tempo
13:30 Muži B: Bohnice B – Chabry B
08:00 St. žáci: SK Střešovice B – Chabry

Neděle, 17. listopad
09:30 Ml. žáci A: Chabry – Aritma
11:15 Ml. žáci B: Chabry B – Nebušice

Další informace na:
www.skchabry.cz
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Tělocvičná jednota Sokol v Chabrech
Motto: „ Vlastní silou!“

Koncem 19. a počátkem 20. století se sokolská myšlenka šířila jako lavina a pochopitelně
se nevyhnula ani obci Chabry.
Hlavním iniciátorem založení Sokolské jednoty v Chabrech byl
chaberský hospodář Karel Dvořák se skupinou obdobně smýšlejících lidí. Díky jejich úsilí se 7.
prosince 1913 konala v hostinci
U Kulhánků ustavující schůze.
Patnáctičlenné
shromáždění
zvolilo starostou jednoty Karla
Dvořáka, místostarostou Františka Smejkala, náčelníkem Jaroslava Víta a dalších 8 členů
výboru.
Sokol v Chabrech začínal od nuly,
bez vlastních prostor a ﬁnančních
prostředků. A tak v hostinci U Kulhánků se nejen schůzuje, ale také
začíná cvičit. Tělocvičné nářadí se shání jak se dá, půjčuje se a pak postupně
odkupuje a počet cvičících žáků, dorostenců a mužů roste. Úspěšnou činnost
však přerušuje I. světová válka. Po skončení války je v roce 1918 činnost
obnovena a od roku 1919 je ustaven odbor žen.
V meziválečném období se Sokol úspěšně rozvíjí a v roce 1920, kdy se účastní VII. Všesokolského sletu v Praze, má 90 dospělých členů a členek, mnoho
žáků a dorostenců obého pohlaví, vlastní knihovnu, hudební sbor, divadelní
odbor a kromě cvičení je organizátorem různých přednášek, výletů, akademií
a v neposlední řadě také tanečních zábav. Veškerá činnost se však stále děje
v pronajatých prostorách.
V polovině dvacátých let Sokol zakupuje pozemek, který rok a půl dobrovolnou prací svých členů upravuje na cvičiště a toto slavnostně otevírá 23. června 1923.
Činnost Sokola úspěšně pokračuje až do roku
1941, kdy nacisté násilně
Sokol rozpouštějí a jeho
majetek zabírají. Nacisté
si byli velmi dobře vědomi
vlasteneckého cítění členů
Sokola a jejich dobré organizovanosti. Proto mnoho
vedoucích
představitelů
Sokola je popraveno a
nebo zavřeno v koncentračních táborech. Tyto represe se naštěstí vyhnou chaberskému Sokolu. Až v závěru II. světové války
v rámci Pražského povstání jsou Němci zastřeleni bratr Josef Pavlík a bratr
Václav Brázda. Čest jejich památce!
Po válce se činnost Sokola opět úspěšně rozbíhá a dokonce se podaří získat montovaný vojenský objekt po Němcích, který pak slouží jako základ pro
výstavbu sokolovny. Celá stavba je opět realizována dobrovolnou prací členů
a v roce 1946 je sokolovna slavnostně otevřena. Tím se veškerá činnost dostává na domácí půdu a tak se XI. Všesokolského sletu účastní 169 cvičenců
v kategoriích žáci, žákyně, dorostenky, dorostenci, muži a ženy.
Po únorovém převratu v roce 1948 sokolské hnutí začíná vadit ze stejných
důvodů jako vadilo nacistům. A tak je Sokol násilím včleněn do tzv. sjednocené tělovýchovy, která však již kromě cvičení nemá se Sokolem a jeho ideami
nic společného. A tak někteří členové z principu odcházejí, někteří zůstávají a snaží se v rámci možností daných komunistickým režimem pokračovat.
V osmdesátých letech začne tehdejší národní výbor v rámci akce „Z“ budovat
u sokolovny přístavbu se sociálním zařízením. Stavba se však vleče a nepodaří se ji dokončit a zkolaudovat.
Dne 15. 12. 1989 je svolána mimořádná členská schůze a na návrh tehdejšího
vedení je odhlasován přestup TJ Sokol s veškerým movitým i nemovitým majetkem do TJ ADOS. Tím přestal Sokol Dolní Chabry existovat.
Se zánikem Sokola se však nehodlala smířit část bývalých členů, pro které sokolské a demokratické ideály byly stále ještě živé a tak se 2. 10. 1990 schází
26 účastníků, kteří se rozhodují znovu obnovit činnost Sokola v Chabrech a
na návrh přípravného výboru volí nové vedení Sokola Dolní Chabry. Starostou
byl zvolen br. Miroslav Pospíšil, jednatelem br. Dr. Jiří Goldstein, vzdělavatelem br. Ing. Miroslav Vítězník, hospodářem br. Ing. Jaroslav Blahník, náčelní-

kem br. Stanislav Šteﬂ a náčelnicí s. Jaroslava Plevová. Tak začíná nová etapa
života Sokola Dolní Chabry po sametové
revoluci.
Na základě restitučního zákonu pak Sokol žádá o vydání sokolského majetku.
Po dlouhých soudních sporech získává
Sokol v roce 1993 od TJ ADOS zpět sokolovnu a přilehlý pozemek a od MÚ Dolní Chabry je do vlastnictví Sokola převedena nedokončená přístavba. Přístavba
je v dezolátním stavu, tělesa ústředního
topení i kotel jsou roztrhány mrazem,
střechou zatéká, obklady jsou rozbité,
dveře rozkradené, přístavba tedy není
schopna provozu a v důsledku toho i
sokolovna. Pozemek byl používán jako
stavební dvůr, je plný starého stavebního
odpadu a úplně rozrytý. Nastává etapa
shánění ﬁnančních prostředků a hlavně
stovek a stovek dobrovolně odpracovaných hodin členy Sokola.
V roce 1994 je opravena a zkolaudována
přístavba, je opravena střecha sokolovny, sokolovna je napojena na vodovodní
a kanalizační síť a zavedením plynu je
vyřešeno vytápění. Postupně je vybudováno oplocení kolem celého pozemku,
pozemek je upraven a na jeho části je
vybudován tenisový kurt včetně cvičné
stěny. Je zateplen strop a západní stěna
sokolovny. Sokolovna je schopna plného
provozu a stává se střediskem tělocvičného a kulturního dění v Dolních Chabrech. Finanční prostředky jsou získávány pořádáním tanečních zábav, různých
forem grantů a výrazně pomáhá i obec a
také místní podnikatelé.
Na valné hromadě konané v roce 1992
byl zvolen výbor v tomto složení: starosta br. Miroslav Pospíšil, jednatel br. Ing.
Zdeněk Foit, hospodář br. Ing. Jaroslav
Blahník, vzdělavatel br. Ing. Miroslav Vítězník, náčelník br. Ing. Petr Hrdlička a náčelnice s. Stanislava Klocperková.
Ihned po svém znovuobnovení začíná Sokol plnit svoji základní, to je tělocvičnou činnost. Nyní pravidelně cvičí dospělí v lekcích zdravotního a rehabilitačního tělocviku, muži hrají rekreačně stolní tenis, badminton a tenis. V roce
2004 zahájila činnost tenisová škola pro děti, ve které se děti pod vedením
zkušených trenérů tři dni v týdnu učí základům tenisu. Na závěr každého ročníku tenisové školičky se koná tenisový turnaj Br. Miroslava Pospíšila pro mladší a starší tenisty. Od roku
1997 je každoročně pořádán minimaraton, „ Běh
Gustava Peši“ , kterého se
účastní všechny věkové
kategorie, od předškolních
dětí až po seniory. Můžeme zde uvítat borce nejen
z Prahy a Čech, ale dokonce až z Moravy.
V letošním roce se uskutečnil již 17. Ročník, kterého se zúčastnilo 48 děti, v
ranní části a 71 dospělých
a 6 dětí v odpolední části běhu. Chaberský Sokol se také aktivně zúčastnil tří porevolučních Všesokolských sletů, kde jeho cvičenci vystupovali ve
skladbách žákyň, mužů a „věrné gardy“.
V posledních letech zaznamenal výbor Sokola velkou ztrátu. V roce 2010 zemřel vzdělavatel Miroslav Vítězník a v roce 2011 starosta Miroslav Pospíšil.
Na valné hromadě v roce 2012 byl novým starostou Sokola zvolen br. Ing.
Petr Hrdlička. Na valné hromadě v roce 2013 byl výbor Sokola doplněn o
další členy.
Kromě toho je pořádáno mnoho akcí, jako jsou besídky a karnevaly pro děti,
taneční zábavy a ples pro dospělé. Ve spolupráci s Úřadem městské části
Dolní Chabry a jinými organizacemi pořádá Sokol celou řadu dalších setkání.
Dá se tedy říci, že Sokol svou činností opět přispívá velmi výrazně k možnosti
seberealizace všech občanů Chaber, kteří o to projeví zájem.
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