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2 Zprávy z úřadu

Miroslav Malina,

Výběr ze zasedání rady
20. června 2016

starosta MČ

Rada nesouhlasila

Vážení spoluobčané,



Úvodní slovo

prázdniny jsou teprve v polovině, ale
naše myšlenky jsou stále spojeny
s problematikou školství v naší obci.
V předškolní oblasti pokračuje zdárně
výstavba nové budovy MŠ na Kobyliské
ulici. Objekt bude bezplatně předán obci
a zahájení provozu plánujeme na začátek školního roku 2017/2018.
Pokračuje i příprava na I. etapu dostavby základní školy. Zastupitelstvo MHM
Prahy schválilo dne 16.6.2016 poskytnutí další účelové investiční dotace pro naši městskou část. Finanční částka ve
výši 5.000.000,- Kč je určena na akci „ZŠ Dolní Chabry – navýšení kapacity“
Využití této dotace (spolu s s dotací MHMP z roku 2015 ve výši 10.000.000,Kč) je vázáno spolu s darem developera (42.000.000,-Kč) na přístavbu
severního, technického křídla budovy ZŠ. Probíhá příprava výběrového řízení
na dodavatele stavby.

se záměrem výstavby „V410-Nové dvojité vedení 400kV do
nové rozvodny 400 kV v lokalitě Sever-smyčka na V410“ na
základě předložené PD společnosti ČEPS Invest, a.s. Žádá
o změnu trasování mimo hranice MČ a hranic hl.m. Prahy.

souhlasila a nemá připomínky


k záměru „Optické rozšíření sítě Connect-Dolní Chabry, na
pozemcích parc.č. 1471, 1465/1, k.ú. Dolní Chabry, v ulicích
Ústecká, Protilehlá, Kobyliská a Za Pískovnou na základě
předložené PD společnosti Bohemiatel s.r.o. pro územní rozhodnutí za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni,
smlouvy o výpůjčce a ohlášení záboru veřejného prostranství.

projednala


Parkovací zóny Prahy 8

žádost firmy RSVP Invest, a.s. o umístění informačního světelného pylonu na pozemku parc.č. 1233/2, k.ú. Dolní Chabry, ulice K Ďáblicům č.p. 1117/1. Stanovisko k předmětné
záležitosti bude vydáno po konzultaci s odborem dopravní
policie.

Prázdninovým tématem se staly i parkovací zóny na území Prahy 8. Opatření, které má dle vyjádření zástupců MČ Praha 8 zajistit lepší podmínky pro
občany této městské části. Pro obyvatele sousedních samosprávných celků
( Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves), nebudou parkovací karty vydávány. Jednání o možných úpravách nebo výjimkách nebyla přes veškerou naši snahu
úspěšná.

Výběr ze zasedání rady
18. července 2016

Místní komunikace – organizace dopravy

Rada schválila

Největší problémy v místní dopravě vznikají, stejně jako ve všech podobně situovaných oblastech na okraji hlavního města, na příjezdu do vnitřní
Prahy. V době dopravních špiček dochází k přetížení páteřových komunikací –
v našem případě Ústecké ulice a vjezdů do ní.
Obrovské dopravní zatížení generují přilehlé, ale i vzdálené oblasti Středočeského kraje. Místní doprava je jen zlomkem tohoto stavu. Proto se snažíme občanům Dolních Chaber zajistit pro jejich cesty co nejlepší podmínky.
Probíhá řízení k úpravě křižovatky Ústecké s Oslužnou ulicí. Projekt řeší možnost vjezdu připojovacím pruhem, který zajistí bezpečné a plynulé řazení mezi
vozidla na hlavní komunikaci.
V přípravě je dokumentace na zřízení podobného připojovacího pruhu
i na dalším místě Ústecké. Zkušenosti s tímto způsobem napojení dopravy
ze Zdib, jednoznačně potvrzují účinnost tohoto řešení.
Projekt úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná



rozpočtové opatření č. 3/2016 a uložila starostovi předložit
na nejbližším zasedání ZMČ.



změnu otevírací doby MŠ Chaberáček s platností od 1.9.2016.



druhé vydání letního čísla Zpravodaje v srpnu 2016.



žádost o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2015,
kterou předložila ZŠ Spořická.



výběrovou komisi na výběr dodavatele rekonstrukce topné
soustavy objektu ÚMČ ve složení: starosta, místostarosta,
tajemnice, radní.

souhlasila


s vypsáním záměru na pronájem 3 parkovacích míst na
pozemku parc.č. 1396 (komunikace Spořická, před cukrárnou), k.ú. Dolní Chabry, za cenu 250,- Kč/m2/rok.



s uzavřením smlouvy s firmou INSTALACE Praha týkající
se bezplatného svozu a likvidace bioodpadu kategorie „O“.

projednala a schválila


udělení souhlasu s trvalým užíváním komunikace v rámci výstavby RD u stavby „Soubor RD Dolní Chabry-západ II“.

Okružní křižovatka Spořická
Proč jsou na dokončeném objezdu stále tabule „Pozor,
projíždíte stavbou“? Vlastní stavba byla dokončena a předána
do provozu. Kolaudována však může být až po provedení měření
hluku, které nelze realizovat v době prázdnin a po vysazení vzrostlé ochranné zeleně. Dendrolog doporučil výsatbu v průběhu října.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost získat
veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat telefonicky nebo
emailem: miroslav.malina@dchabry.cz, 283 851 272

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zprávy z úřadu

1.   křižovatka ul. Ulčova - Ústecká
9.7.
2.   Hrušovanské nám.
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Seznam odebíraných nebezpečných odpadů : rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,zářivky a jiný odpad s
obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním
sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.
Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý
pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo
dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí
občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

PŘISTAVENÍ BIO VOK

PŘISTAVENÍ BioVOK

24.9.
SOBOTA

Bílenecké náměstí
Dvorní
U Větrolamu

09:00-12:00

16.10.
NEĎELE

Měděnecká
Protilehlá x Kobyliská
Velemínská

13:00-16:00

5.11.
SOBOTA

Liboňovská
Pihelská
V Kratinách

09:00-12:00

Ekologická likvidace plevele

Nový ruhový objezd v plném provozu

MČ zahájila ve spolupráci s firmou IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a.s. likvidaci plevele na svém území novou ekologickou metodou – „WAVE
WEED CONTROL“, která spočívá v likvidaci plevele horkou vodou.
Připravuje se tak na možný zákaz používání Roundupu. Přípravek na
ničení plevelu může mít podle nedávné studie rakovinotvorné účinky.
Nová metoda je ekologické řešení se spolehlivým účinkem bez
zbytečného poškození životního prostředí s dlouhodobým účinkem,
protože voda patří mezi nejlepší přírodní média pro přenos energie.
Metoda WAVE tuto vlastnost využívá v maximální míře. Plevel je likvidován výhradně horkou vodou o teplotě 95-98 °C. Horká voda, která
je cíleně aplikována na nadzemní části rostliny, proniká ke kořenům,
které odumírají.
Princip je jednoduchý, vychází ze zkušeností našich babiček, které
si uklízely zápraží a likvidovaly trávu vodou z brambor. Horká voda
proteče ke kořenům, zničí kořenový systém a navíc semena trávy. Postupně během několika let pak plevel likvidujete už jenom jednou ročně
a v podstatě jen to, co přivane vítr.
Na území Prahy jsme jedni z prvních, kteří tento systém pilotně
používají.

Ceník za pronájem v objektu Chaberský dvůr
Galerie / 2.patro / celoročně –

výstavy 2 000,-Kč/měsíc

		
		

Letní období
( 16.4. – 14.10.)

Zimní období
( 15.10. – 15.4.)

Čajovna		

400,-Kč/hod.

600,-Kč/hod.

Galerie /přízemí /

500,-Kč/hod.

700,-Kč/hod.

1 000,-Kč/hod.

1 300,-Kč/hod.

Obřadní sál

Dle typu a délky akce možnost sjednat cenu individuálně
Celkový ceník je k nahlédnutí v KC CHD

2. ročník - Letní výstava Chaberáků 13. 7. – 30. 8.

DIVOCH ZVE

SRPEN 2016
Výstava ,,Letní výstava Chaberáků“ 13. 7. – 30. 8. 2016
Vstup volný, Kulturní centrum

Výstava ,,Život pod mořem : Korýši“ 1. 7. – 30. 8. 2016
Pro velký zájem prodlouženo
Vstup volný, Kulturní centrum
5.– 6.8. pá – so 17.00 – 9 h., Noc s Knihulkou
Přenocování pro děti
Vstupné 120 Kč, Knihovna
17.8. st 17.00 – 18.00 h., Čaj o páté
Přátelské posezení u čaje, Kulturní centrum
Vstup volný, Kulturní centrum
29. – 30.8. po – út 9.00 - 16.30 h., Divadelní knihovna Chabry English Theatre
Dvoudenní divadelní workshop pro děti, na závěr představení pro rodiče
Vstupné 120 Kč/den, Kulturní centrum

SOUTĚŽ

Pošli nám svou fotku, jak si o prázdninách čteš a nejlépe
v Chabrech. Můžeš vyhrát knihu třeba na podzimní prázdniny.
Fotograﬁe posílejte na mail knihovna@dchabry.cz do 10. 9. 2016.
Těšíme se na fotky
Vaše knihovna
kontakt: 283 852 858, 604 976 653
www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz
knihovna@dchabry.cz
Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.
Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete nově sledovat na FB

Prázdninový provoz Kulturního centra a knihovny

Vystavující :
Jakub Hojka – loutky
Jana Reimontová – obrazy
Daniel a Nela Šedovi – obrazy
Vlaďka Mazurová – keramika, obrázky
Martina Mrňavá – ilustrace, obrazy
+
Radka Mlynárová
mé potkávání s cizími jazyky a kdy s nimi ideálně začít?

Korýši 1.7. - 30.8. Pro velký zájem prodlouženo
Zajímá Vás podmořský život?

Máte dojem, že už jste vše viděli? Pod hladinou moří žije bezpočet
živočišných druhů, o kterých jste
nikdy neslyšeli. 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 bude pro velký
zájem prodloužena do konce srpna.
Výstava je pouze drobným nahlédnutím do světa, který je bohatší, než
si umíte představit.

Divadelní knihovna
Chabry English Theatre 29. - 30. 8.
po, út

9.00 - 16.30 h. (2. den představení v 16.30 h.)
Během posledních dvou dnů prázdnin se děti pokusí uchopit příběh
v angličtině, divadelně jej ztvárnit
a na závěr zahrát svým rodičům.
Více informací a přihlášky jsou
k dispozici v knihovně. Workshop
povede Kathryn Hume Čvančarová,
lektorka angličtiny, která studovala divadlo v Austrálii, a za knihovnu
Bára Šedová.

Fakta

Medvídek Pú se stal nejoblíbenějším britským literárním hrdinou. Předběhl dokonce Harryho Pottera, který skončil na druhém místě. Rozhodlo o tom hlasování
uspořádané společností Reading Agency. Který hrdina by vyhrál v ČR? Pište nám
své tipy nebo přání, jaké dětské knihy postrádáte v knihovně.

Prázdniny v knihovně

Chaberský dvůr

Noc s Knihulkou 5.– 6. 8. 17.00 – 9 h.
Vážení čtenáři,
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech Vás srdečně zve
na čtvrtou letní noc s Knihulkou – táboření a přenocování pro děti
v knihovně.
Tato oblíbená akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství
a radosti ze setkání s knihami. Pokud má Vaše dítko zájem prožít Noc
s Knihulkou, přihlašte jej přihláškou.
Kapacita omezena. Přihlášky jsou k dispozici v místní knihovně.
Dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz

4 - 5

Kulturní a sociální komise, Spolek na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. a Camera Chabra
srdečně zvou na

Svatojánské
slavnosti,

Camera
Chabra

které se budou konat
u příležitosti svátku stětí
sv. Jana Křtitele v neděli
28.8.2016.

1.

ročník Dne rodiny

Knižní novinky pro dospělé i děti

Program zahájí v 10 hodin zpívaná bohoslužba v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele, vede pan farář Ježek, zpívá Camera
Chabra, dirigent Prof. Lubomír Mátl, sólo Markéta Mátlová,
od 11 hodin v areálu Knorova statku pokračuje program
pro děti i dospělé.

Můžete si zajezdit na ponících, zdarma zaskákat na skákacím hradu, vyslechnout
pohádku nebo kuplet, koupit si výrobek stánkařů nebo krásnou publikaci
o chaberském kostelíku, najíst se, napít, zasoutěžit a něco vyhrát, zkrátka bavit se
může celá rodina téměř celý den.

Čtení v knihovně
V červenci se sešlo pár dětí na celodenní akce pořádané knihovnou a všichni jsme si to užili.
První den se četlo anglicky o čarodějnici a tučňákovi a druhý den česky o medvědech. Čtení bylo
doplněno tematickým tvořením a hraním dle příběhu. Tři patra knihovny vyzdobené lektorkou
angličtiny Markétou vtáhlo neuvěřitelně děti do děje. Zábavu si děti užily v iglú a nakonec i venku
ve dvoře, domů odcházely s vlastními výrobky a snad o nějaké anglické slovíčko a prázdninový
zážitek bohatší. Těšíme se na setkání s nimi na jiných akcích.
Bára Šedová

6 Školy a sdružení

Loučení s deváťáky
Již tradičně proběhlo na konci školního roku slavnostní rozloučení s absolventy naší školy.
Uskutečnilo se za přítomnosti starosty obce v obřadním sále. Žáci byli dekorováni pamětní stužkou, která jim bude připomínkou let společně strávených ve škole. Po slavnostním
aktu pak všichni zasedli k pohoštění, které pro ně bylo připraveno. Věříme, že na svoji školu budou dobře vzpomínat.

Divadlo 3.B
Na konci školního roku zahráli divadlo pro své rodiče a spolužáky žáci
3.B. Ve Velkém sále Chaberského dvora to rázem ožilo pohádkovými
bytostmi.
Hra s názvem Kouzelná zahrada aneb jak Kazimil nakonec pohádky nezkazil měla obrovský úspěch a závěrečnou písničku musely děti opakovat hned dvakrát.
Hru pro své žáky napsala a režirovála paní učitelka Lída Mašátová
spolu s Evou Liberdovou, která složila a otextovala písničky.
Doufáme, že podobné divadlo se bude brzo opakovat!

Eduard Štorch v Dolních Chabrech
V letošním roce uplynulo 90 let po odchodu velkého pedagoga, spisovatele a archeologa Eduarda Štorcha. Jeho spisovatelským
oborem byla především literatura pro mládež, a to zejména o pravěku.
Jako spisovatel, i jako pedagog se snažil probouzet v mládeži smysl a porozumění pro nejstarší dějiny lidstva. Velkým
Štorchovým heslem bylo „Spojit zábavu s učením“.
Také my v Dolních Chabrech nalézáme stopy po výjimečné osobnosti Eduarda Štorcha. Proto bychom ho rádi přiblížili malou
výstavou s fotkami a ukázkami jeho spisovatelské tvorby.
Zábavné dílničky a soutěže pro děti navodí atmosféru, jak se lidé v pravěku zdobili, šatili a bavili. Jeskynní malby, archeologické vykopávky a výroba
pravěkých šperků, to jsou jen některé příklady připravených aktivit, které si děti v Knorově statku mohou vyzkoušet.
Celá akce proběhne v sobotu 10. září,
od 10 do 17 hodin v Knorově statku čp. 15, na
Bíleneckém náměstí v Dolních Chabrech (aut. č.
162), v rámci Dnů evropského dědictví. Otevřen
pro veřejnost bude také románský kostel Stětí
sv. Jana Křtitele s doprovodným programem.
Za Občanské sdružení na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z.s.
Jana Snížková
www.osop-chabry.cz

Inzerce

letní akce

v nových chabrech
srdečně zveme všechny obyvatele dolních chaber

Filmové
středy
10. a 17. 8. 2016
Užijte si pravé letní kino kousek
od domova! Připravili jsme pro vás
dvě komedie Jiřího Vejdělka - ve středu
10. 8. budeme promítat Ženy v pokušení,
o týden později pak film Muži v naději.
Promítání u beachvolejbalového hřiště
v Nových Chabrech začíná vždy ve 21:00.

2016
.
8
.
0
1
21:00

Pro každého návštěvníka máme připravené
malé občerstvení zdarma. Aby vás nedostihly
rozmary počasí, večerní chlad či nepohodlí,
vybavte se proti nim dekou a případně
pláštěnkou.
Rezervace míst je možná na rezervace@stargroup.cz
(uveďte jméno a počet osob).

17. 8. 20
16
21:00

indiÁnské ro
ZloUČení
s PrÁZdninam
i
27. 8. 2016 od 14 do 18 hodin

27. 8. 2016
14:00

Rozlučte se s prázdninami stylově a netradičně!
Přijďte s rodinou a přáteli 27. 8. 2016 na dětské
hřiště v Nových Chabrech. Čekají na vás
indiánské disciplíny pro děti i dospělé
a dokonce i skutečná indiánská vesnice!
Občerstvení zdarma.

800 810 100
www.novechabry.cz
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8 Sport
Výstavba nových kabin na hřišti SK Chabry úspěšně pokračuje

Brána do pravěku Prahy – dokončení naučné stezky
Projekt městské části na vybudování naučné stezky dospěl do finále.
Poslední čtyři z celkových šestnácti tabulí byly osazeny na svá místa ,
a délka okruhu tak dosahuje téměř 6 km.
Celý projekt byl financován z rozpočtu městské části Dolní Chabry. Velké
poděkování patří celému tvůrčímu týmu, dovolte mi však alespoň tři jména:
Martina Mrňavá, Jana Snížková a bývalá místostarostka Alena Nigrinová,
která stála u zrodu celého projektu.

Inzerce
v Chaberském
zpravodaji

inzerce

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali
na emailovou adresu
inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne
v měsíci. - redakce -

inzerce

OD ZÁŘÍ OPĚT PŘIPRAVUJEME KROUŽKY PRO VAŠE RATOLESTI
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO KONCE ZÁŘÍ
Více informací během prázdnin na www.fitactivity.cz
První ukázková lekce zdarma!

MŮŽETE SE TAKÉ TĚŠIT NA VELKÝ VÝBĚR SKUPINOVÝCH LEKCÍ
PRO DOSPĚLÉ:
TRX, K2 hiking, BOSU, Pilates, Jóga, Piloxing, Crossfit, Bodystyling Hubneme do plavek,
Společenské tance…
MASÁŽE: ZDRAVOTNÍ, REKONDIČNÍ, HAVAJSKÁ, LIFTING OBLIČEJE, ZÁBALY PROTI
CELULITIDĚ
Ing. Martina Šujanová, Tel: 775 182 346

Studio FitActivity - Centrum Karel, 2. patro
Tel: 604 216 542
www.fitactivity.cz
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