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Veřejná dětská hřiště jsou po provedené 
údržbě a revizi připravena na sezonu.

Novinkou je areál v prostoru Beranova.



Údržba zeleně v obci
Odborná zahradnická fi rma provedla pravidel-
nou údržbu dřevin na území naší městské části. 

Nejnáročnější byla úprava koruny vzrostlého 
jasanu na Hrušovanském náměstí. 

Zákrok byl proveden na základě posudku 
znalce v oboru dendrologie. 

Účelem bylo omezit riziko rozlomení 
mohutného stromu.

Zprávy z úřadu

Rada souhlasila
  s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uložení  inženýrských sítí do pozemku parc.č. 1405/1, k.ú. Dolní 
Chabry, a vybudování komunikace a cyklostezky v lokalitě Beranov. 
Zmocnila starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

  s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
umístění stavby – uložení inženýrských sítí do pozemku parc.č. 
553/66, k.ú. Dolní Chabry. Současně souhlasila s uzavřením smlou-
vy o zřízení služebnosti stezky přes pozemek parc.č. 542/2 a 542/14, 
k.ú. Dolní Chabry (průchod z ul. Podhořská do ul Krbická). Zmocnila 
starostu k podpisu výše uvedených smluv.

  s žádostí společnosti RSVP Invest a.s. o vrácení plné výše jis-
toty, kterou společnost složila na účet MČ na základě smluvního zá-
vazku týkajícího se výstavby přechodu pro chodce na komunikaci 
Ústecká v rámci stavby OD Billa. 

  s rozdělením pozemku parc.č. 1233/147, k.ú. Dolní Chabry, dle 
geometrického zaměření s následným odprodejem zájemcům, kte-
ří o odprodej požádali. Uložila starostovi předložit na nejbližším za-
sedání ZMČ.

projednala 
  žádost o souhlas s projektovou dokumentací pro účely vydá-

ní územního rozhodnutí  „Umístění 2 ks trasového uzávěru Dolní 
Chabry“ na stávajícím vysokotlakém plynovodním potrubí na pozem-
ku parc.č. 1289/9, k.ú. Dolní Chabry, jehož investorem je Pražská 
plynárenská distribuce, a.s. K předložené dokumentaci nemá připo-
mínky a s umístěním předmětné stavby souhlasí.

se seznámila
  s dokumentací vyhodnocující stav topné soustavy objektu úřa-

du. Účelem zpracování bylo prověřit funkčnost celé soustavy a op-
timalizovat její výkon. Na základě předložené zprávy, z níž vyplývá 
nutnost částečné rekonstrukce, Rada doporučuje předmětný návrh 
ke schválení ZMČ.

schválila
  snížení nájemného pro nájemce nebytových prostor v přístav-

bě ZŠ fi rmě DV audio s.r.o. z důvodu opětovné havárie kanalizač-
ní přípojky. Současně se rozhodla přijmout taková opatření (rekon-
strukci kanalizační přípojky), aby k podobné situaci v budoucnu již 
nedocházelo.

  žádost o rozšíření počtu vyhrazených parkovacích míst pro MČ 
před objektem úřadu. Požaduje vyhrazení 8 parkovacích míst, které 
budou označeny dopravní značkou IP12 s dodatkovou tabulkou E13 
„MČ v době 7:00-19:00 hod.“

projednala a schválila
  částečné prominutí penále za zpožděné platby nájemného za 

pronájem pozemků. Penále bylo sníženo na 20% z vyměřené částky.

nesouhlasila
  s vyčleněním plochy pro volný pohyb psů na svém území. MČ 

nemá vhodnou plochu k tomuto účelu.
  s  realizací orientačního systému a s tiskem propagačních ma-

teriálů k naučné stezce v rozsahu, které předložily autorky projektu 
pro rok 2016. Rozsah a následná realizace bude předmětem další-
ho jednání.

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátkou poznámku nebo možná 

apel nám všem.

Sleduji z bezprostřední blízkosti provoz na 

komunikacích v obci. U té nejfrekventova-

nější, Ústecké, celý život bydlím, Spořic-

kou denně chodím do úřadu. Asi pro nás 

nebude žádnou novinkou, že na našich 

silnicích nevládne idylka. Při podrobnějším sledování je to ale doslova hrůza.

Ústecká trpí především ve špičkách náporem vozidel z okolí hlavního města, 

která se nesmyslně snaží probít do vnitřní Prahy. A je to často doslova boj. Bez 

ohledu na plné čáry (které mají za úkol zlepšovat plynulost dopravy), značení 

odbočovacích pruhů, maximální povolenou rychlost nebo přechody pro chod-

ce. U posledního bodu musím zdůraznit přechod pro pěší u prodejny Billa. Cho-

dec zde musí překonat dva jízdní pruhy ve směru do Prahy. Přímý a odbočova-

cí. Ten druhý bohužel někteří řidiči používají k předjíždění přímým směrem. Ne-

smírně nebezpečné pro chodce. Spořická je ulice zcela jiného typu. Nebezpeč-

ných míst je zde také několik. Rychlostní limity a plné čáry jsou zde překračo-

vány jako na běžícím pásu. Přechod u základní školy zajišťují strážníci městské 

policie alespoň ráno. Přechod na Hrušovanském náměstí, používaný pro ces-

ty do základní i mateřské školy, už tuto ochranu nemá, a možná i proto je čas-

to místem nebezpečných situací. Je nepochopitelné, že ani děti kolem přecho-

du nepřinutí řidiče k ohleduplnějšímu chování.

Prosím alespoň všechny Chaberáky o větší toleranci vůči kolegům řidičům, ale 

hlavně pěším, kteří se pohybují na našich ulicích.

Výběr ze zasedání rady 
9. května 2016 

Stavba kruhového objezdu
Po vleklých odkladech, téměř nekonečném výběrovém řízení a změně dodava-
tele jsme se dočkali zahájení realizace kruhového objezdu v místě napojení uli-
ce K Ďáblicům a Spořické. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti průjezdu tím-
to nepřehledným místem, ale také zpo-
malení vozidel přijíždějících od Ďáblic 
do intravilánu Dolních Chaber. 
Prosím o pochopení nutných doprav-
ních omezení v prostoru stavby. Pře-
místění zastávek autobusů městské 
hromadné dopravy č. 162 a 169 je také 
dočasné. Doba výstavby je plánována 
na dva měsíce.             Fotografi e do-
kumentuje stav před zahájením stavby.

Dočasné přemístění zastávek 
autobusy č. 162 a 169
Po dobu trvání výstavby okružního objezdu na Spořické bude zastáv-
ka autobusů č. 162 a 169 Osecká (u pošty) přemístěna. Z provozních 
důvodů na dvě místa. Změna bude pouze ve směru linek z Kobylis.
Č. 162 bude zastavovat v ulici Dvorní před domem č. 14, kde už 
v minulosti byla zastávka umístěna, linka č. 169 bude zastavovat na 
Spořické u domu č. 17 (proti cukrárně).   
Děkujeme   za pochopení  Rada MČ
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Zprávy z úřadu

Komise

Program na červen, který připravila 
Kulturní a sociální komise ve spolu-
práci s Kulturním centrem CHD
V červnu se uskuteční pravidelné kavárničky pro seniory v Chaber-
ském dvoře, první bude ve středu 8.6. a ta druhá ve středu 22.6., 
obě od 15,30 do 17,30.
Pro zájemce z řad seniorů připravujeme jednodenní autobusový vý-
let, který se uskuteční v sobotu 18.6. a bude zaměřený na poznává-
ní památek Jihočeského kraje. Podrobnosti najdete na vývěskách 
CHD. 
Letošní Svatojánské slavnosti se budou konat v neděli 28. srpna, 
tak, jako tomu bylo v historii naší obce, na svátek stětí sv. Jana Křti-
tele. Slavnosti zahájíme zpívanou bohoslužbou v 10 hodin v Cha-
berském kostelíku a následovat bude pestrý program v barokním 
Knorově statku. Můžete se těšit na divadlo, soutěže pro děti, zá-
bavu, stánky s keramikou a dalšími výrobky a samozřejmě také na  
skvělé občerstvení, které připraví kavárna Pod pavlačí. Vrátíme se 
k tradici starých Chaber a věříme, že se vám program bude líbit.

Mateřská škola Beranov
U vjezdu do obytného souboru Beranov byla zahájena výstavba ko-
merčního areálu a mateřské školy. Na základě smlouvy o spolupráci 
mateřskou školu vybuduje a bezplatně předá do výlučného vlastnictví 
MČ Praha – Dolní Chabry developer - společnost Star Group. Dokon-
čení stavby MŠ je naplánováno do konce roku 2016, předpokládané 
zahájení provozu mateřské školy ve školním roce 2017/2018. Součástí 
komerčního centra budou i prodejny a drobné provozovny.

Akce, které jsou za námi - 18. 5. 2016 
Kavárnička v Chabrybárně 

Dětský klub Maata ve spojení s MČ 
Dolní Chabry pořádá úklid  
chaberských strání. 
Kdy: 4.6.2016 v 10.00
Sraz: ulice K Brnkám, 
za zahrádkářskou ko-
lonií

Cíl: odstranit sklád-
ku, která se nachá-
zí ve svahu od za-
hrádkářské kolonie 
směrem k Drahani, zpřístupnit skály, které jsou v blízkém okolí
Kontaktní osoba: 
Mgr. Tereza Vavrečková, tel.: 603 200 512  www.maata.cz

Cestovní pasy, občanské průkazy 
Cestovní pasy, občanské průkazy vyřizuje pro MČ Dolní Chabry v přenese-
né působnosti  Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35.
MČ Dolní Chabry  vyřizuje přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého 
pobytu.
Za referát evidence obyvatel
Lucie Knoblochová

Upozornění 
pro občany Dolních Chaber, kte-
ří dosud nezaplatili místní popla-
tek ze psů, splatný do termínu 
31.3.2016.  Vyměření nedoplatku 
platebním výměrem může být ze 
zákona navýšeno až na trojnáso-
bek stanoveného poplatku.
Gabriela Chamrová
referent DDP

3



1. ročník Dne rodiny

ČERVEN 2016
Výstava ,,DIVOKÁ A KRÁSNÁ PŘÍRODA“ 2. 6. – 30. 6. 2016
Vernisáž  2. 6. od 18 hodin 
Vstupné 30 Kč, Kulturní centrum

6.6. po 9.00 – 12.00 h., Pasování na čtenáře  
3. slavnostní pasování na čtenáře 
Kulturní centrum

7.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum

8.6. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise

9.6. čt – 19.00 h., Jazz  
Petra Vlková Jazz Trio - Moje písně
Vstupné 90/70 Kč, Kulturní centrum

11.6. so 15.00 h., O holčičce, která zlobila
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

14.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum

21.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum

22.6. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr 
posezení u kávy a čaje  
pořádá Kulturní a sociální komise

22.6. st 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Chaberský dvůr - Velký sál

27.6. čt 19.30 h., Když se zhasne
Tak trochu mrazivě laděná komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Chaberský dvůr - Velký sál

Pohádka 11.6. sobota 15 h. 
Divadlo Kasperle - O HOLČIČCE, KTERÁ ZLOBILA
Taky se vám občas stane, že se pro-
stě neudržíte a musíte zlobit? Sko-
čí vám na záda Škareďák Vztek nebo 
baba Zlomyslná a skřítek Neposlucha 
do ouška našeptává cosi o Království 
divočin, kde je možné divočit a zlobit od 
rána do večera? To se líbí naší nepo-
slušné holčičce Božence. Ona se chce 
stát královnou všech divočin a tak zlobí 
a zlobí.. Jenže na scénu přichází paní 
Truda, která nemá ráda děti zlobivé 
a umí vyléčit všechny dětské „nemoci“!

kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci. 

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných 
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Nová otevírací doba od 1.5.
PO : zavřeno ; 

UT,ST,ČT,SO : 10 - 12 a 13 - 18 ; 
PÁ : 8 - 12 a 13 - 16

Besídka 18.6. sobota 17 - 18 h.
Po úspěšné vánoční besídce plánuje Mortimer 
English Club besídku na konci školního roku. 
Mortimer navštěvují batolata, studenti i senioři 
a interaktivní metodou zlepšují svou angličtinu 
a nalézají její kouzlo. Zveme rodinné 
příslušníky našich žáků, ale také zájemce 
o anglické písničky, divadelní vystoupení 
z široké chaberské kulturní veřejnosti. 
Budeme se těšit na Vaši diváckou podporu. 
Rezervujte místo na tel. 777 116 936.  RM

Jazz 9.6. čtvrtek 19 h.
Petra Vlková Trio - Moje písně

Vystoupí s programem, jehož základem 
budou autorské skladby Petry Vlkové. Ty 
se pohybují na hranici několika žánrů. Mají 
v sobě hravě tvůrčí princip jazzu, jistou 
popovou přímočarost a posluchačskou 
lehkost, ale i soulové podtóny a šansonové 
vypravěčství příběhů. Tento základ doplní 
pár jazzových standardů a cover verzí 
popových skladeb.
Petra Vlková – zpěv, Libor Šmoldas – 
kytara, Antonín Šturma - kontrabas

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete nově sledovat na FB 

Výstava 2.6. - 30.6. DIVOKÁ A KRÁSNÁ PŘÍRODA 
SPOLEČNÁ VÝSTAVA MAGDALÉNY A ONDŘEJE RADOSTOVÝCH

Zajímá Vás úžasná divoká krajina USA?
Navštivte prodejní výstavu fotografi í české 
fotografky Magdalény Radostové, autorky 
cestopisu Aljaška divoká a krásná. Čeká vás 
ochutnávka záběrů, které pořídila na svých 
cestách po Spojených státech amerických. 
Konkrétně si můžete prohlédnout záběry 
z Aljašky, Arizony a Utahu. Nasajte atmosféru 
divoké přírody národních parků, potěšte se 
pohledem na zástupce živočišné říše, před 
kterými mají mnozí z vás přirozený respekt. 

Zajímá Vás podmořský život? 
Navštivte unikátní výstavu korýšů z celého 
světa. Budete mít jedinečnou příležitost 
poprvé v České republice spatřit korýše 
z tropických vod Afriky, Indonésie, Filipín, 
Taiwanu a Číny, ale i chladných vod 
Aljašky či Evropy. Expozice, která je svou 
rozmanitostí unikátní i na evropské poměry.

inzerce

Letní Výstava „Nadaní neomezeně věkem“ 
prostor pro amatérskou tvořivost v létě 2016
Srdečně zveme všechny šikovné Chaberáky i jejich děti, kteří by rádi 
vystavili svá díla (obrazy, fotografi e, keramiku, vitráže, svíčky, sochy 
a jiné předměty) v prostorách Galerie Chaberský dvůr v letních měsí-
cích červenec a srpen 2016.
Přihlášky, prosím, posílejte na adresu: barbora.sedova@dchabry.cz či 
přihlašte osobně v Kulturním centru Chaberského dvora.



1. ročník Dne rodiny

Premiéry divadelního  spolku Divoch - 
ohlasy diváků 
Na dubnové premiéry spolku Divoch se tentokrát sešlo hned několik po-
chvalných ohlasů. Uveřejňujeme alespoň dva výňatky z nich.

Provedení hry Hrobka s vyhlídkou hodnotí divačka takto: „Bylo velmi pří-
jemné sledovat, že soubor poprvé překročil hranice nastudování takzva-
ně pro zasmání známých v publi-
ku a ukázal tak možnost umělec-
kého ztvárnění tématu“.
K premiéře hry Když se zhasne 
napsala divačka ze Zdib: „Ještě 
jednou bych tímto ráda poděko-
vala všem protagonistům za ne-
všední kulturní zážitek a popřá-
la jim mnoho zdaru v jejich práci, 
která je jim koníčkem“.

Knižní novinky pro dospělé i děti

Noc s Knihulkou se vydařila  
Odpoledne pátek třináctého se sešlo 20 dětí, 
aby se zúčastnily oblíbeného nocování a pro-
gramu v Chaberské knihovně. Děti se nejdříve 
vesele ubytovaly a pak se vrhly na plnění sed-
mi úkolů. Začínalo se venku těmi sportovními, 
kde si děti mimo jiné s Chrisem vyzkoušely lak-
ros, sport pocházející od severoamerických in-
diánů. Pokračovalo se vevnitř luštěním a kres-
lením a končilo diskotékou. Na závěr se hledal 

poklad, který byl pečlivě ukryt mezi knihami. Večeři částečně nachystaly ši-
kovné maminky, ale došlo i na oblíbenou pizzu. Po společném čtení se oko-
lo 23 h. podařilo všem usnout a ráno 
nás čekala tradiční společná snída-
ně a ještě trocha zábavy.
Moc děkujeme za zapůjčení žíněnek 
ZŠ Dolní Chabry a místnímu interne-
tovému obchodu www.Happy-Bears.cz  
za věnované plyšáky do pokladu.
Svou první knihovnickou noc jsem si 
i přes magické datum užila.
Bára Šedová, knihovnice

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

Cestování – nejlepší 
životní investice
Ve službách zla, Robert 
Galbraith
Zátiší s kousky chleba, 
Anna Quindlenová
Karlštejnské vigilie, 
František Kubka
Dokonalý cizinec,  
Renée Knight 
Dítě číslo 44,  
Tom Rob Smith
Grey, E.L. James
Let 305, A. G. Riddle
Vážka, Michel Bussi

   Chaberský dvůr   54   -



inzerce

PEDIKÚRA EXKLUZIV
V SALÓNU AMBIANC SI ZVOL PEDIKÚRU, KTERÁ VÁM VYHOVUJE.

Švýcarská pedikúra (novinka)
Wellnes pedikúra
Suchá pedikúra

Klasická pedikúra
Gel lak a lak včetně zdobení.

KONTAKT : OKSANA VEREDYUK 
TEL: 608 077 894, 777 442 021

Tramtadadááááá, Lukáš je zlatý! 
Na závody v atletice, které pořádalo Pražské sdružení Sport pro 
všechny PRAHA OPEN  2016, Tělovýchovná jednota Základní škola 
Chabry, z.s. vyslala jednoho z našich prima chlapců z oddílu školá-
ků, Lukáše Janoštíka, a je mi velkou ctí a potěšením ohlásit všem, že 
Lukáš ve své věkové kategorii mladší žactvo rok. nar. 2007 a mladší 
se vyšplhal na nejvyšší stupínek na bedně vítězů a je zlatý. 

Měl skvělé výsledky: sprint: 50 m za 8:51s; hod (náčiní 150g) 
25,90 m; skok daleký 2,84m; běh vytrvalý 400m za 1:12:59  
Lukáši gratulujeme!

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z.s. 
Ivana Rakovská

Školy a sdružení6



Inzerce

www.novechabry.cz

Přemýšlíte, co v létě podniknout? 
Využijte outdoorových výhod Nových Chaber

Léto a prázdniny se kvapem blíží a s nimi i doba zasloužené dovolené a relaxace. Nemusíte za každou cenu 
k moři, abyste si užili slunce aktivně a naplno. Nechte se inspirovat našimi tipy a založte si třeba vlastní 

prázdninové fotoalbum z Nových Chaber!

800 810 100
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Ze života klubu SK Dolní Chabry 
NOVÉ KABINY   Po velice dlouhé 
době různých snah o zlepšení záze-
mí fotbalového klubu SK Dolní Chab-
ry se konečně blýsklo na lepší časy.
Díky dotaci z MHMP jsme konečně 
mohli zahájit stavbu kabin. Výběro-
vé řízení vyhrála fi rma METALL QUA-
TRO spol.s r.o., která má s podobný-
mi stavbami zkušenost, tak pevně vě-
říme, že kvalita a termíny dokončení 
budou podle našich představ. 
Problém je, že k penězům od Magistrátu musíme sehnat spoluúčast 20%, 
což není vůbec jednoduchá záležitost. Celkově potřebujeme na spoluúčast 
2.500.000,-Kč, tak abychom postavili kabiny. Termínově, jestli vše půjde, 
jak má, chceme zprovoznit kabiny na jaře příštího roku. Fanděte nám, ať se 
vše povede, a jestli chcete přispět nebo nám i jinak pomoci, budeme rádi.
Ještě poznámka: pokud byste někdo měl zájem provozovat v období pod-
zimní sezony v omezených prostorách starých kabin občerstvení, napište 
na e-mail: skchabry@skchabry.cz
MLÁDEŽ     Velice nám zá-
leží na rozvoji mládežnických 
družstev, protože kluby na-
šeho formátu by měly pře-
devším vychovávat mladé 
sportovce. Snažíme se roz-
šířit řady našich mládežníků, 
a tak jsme se rozhodli, že na 
podzim, před zahájením sou-
těže, uspořádáme nábor.    

Běh
V sobotu 16. dubna se v draháňském 
údolí uskutečnil dvacátý, a tedy jubilej-
ní ročník Velké Ceny Gustava Peši. Ob-
líbeného běžeckého závodu se zúčastni-
lo celkem 101 závodníků – dopoledních 
závodů na tratích 100, 200 a 400 metrů 
celkem 39 dětí a odpolední Velké ceny na 
trati v délce 1/10 maratonu 62 dospělých 
běžců. Konání akce podpořili také syn 
a vnuk běžce Gustava Peši, po němž byla 
cena pojmenována - mladší z nich dokon-
ce v roli běžce. Po skončení následova-
lo tradiční přátelské posezení všech spor-
tovců v sokolovně. 

Sportoviště v Dolních Chabrech: Beachvolejbal
Na základě dohody Rady MČ s majitelem beachvolejbalového areálu v ob-
lasti Beranova se opět otevírá možnost pro všechny občany naší MČ. Dva 
kurty pro plážový volejbal jsou v rámci rezervačního systému bezplatně pří-
stupné každému zájemci. Podmínky stanoví provozní řád.


