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Hrají:
Pavel Fára
Martina Mrňavá
Věra Malinová
Natálie Rejková
Ivana Fára
Stanislava Klocperková
Štěpán Knobloch
Jozef Mitošinka
Vendula Hojková
Marek Nerad
Kryštof Rejka

JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO

Karel Čapek

Neděle 17. 6. od 19:00

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Režie: 
Věra Malinová
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Městské části se podařilo získat 53 milionů 
korun z dotačních titulů na plánované stavební 
úpravy základní školy              více na str.3+12
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souhlasila 
 � a nemá připomínky k akcím „Nové přeložky a přípojky 

plynovodů“ v ul. Ládevská a okolí, na pozemcích parc. 
č. 1233/15, 1438/1, 1442/1, 1473/4, 1473/5, 1473/7 a 1477, 
v  ul. U Větrolamu, Pod Křížem a Žďárská na pozemcích parc. 
č. 1483/4, 1499/1 a 1499/31, v ul. U Větrolamu, Ledčická 
a okolí na pozemcích parc. č. 1473/5, 1499/31, 1499/37, 1533, 
1534/1, 1534/2 a 1634, které realizuje společnost Pražská 
plynárenská Distribuce na území MČ za podmínky uzavření 
smlouvy o výpůjčce a ohlášení záboru veřejného prostranství 
během stavebních prací.

 � s připomínkami k návrhu změny ÚP hl. m. Prahy Z-2832/00 ve 
fázi k opakovanému veřejnému projednávání.

 � se zřízením FCB stránek MČ, které budou spravovány 
Tomášem Trenklerem na základě smlouvy

 schválila
 � vypsání záměru na pronájem pozemku parc. č. 1264/54 

o výměře 24 m2, pozemku parc. č. 1273 o výměře 163 m2 a 
pozemku parc. č. 1270/1 o výměře 6 m2, které se nachází na 
ploše bývalé skládky TKO.

 � rozpočtové opatření č. 2 v roce 2018. Doporučuje Zastupitelstvu 
ke schválení a ukládá starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMČ.

 � poskytnutí fi nančního daru ve výši 10.000,- Kč p. J. Hojkovi na 
organizaci 1. ročníku loutkařského festivalu, který se konal dne 
26. 5. 2018 v kavárně Pod Pavlačí pod uměleckou značkou 
Ilegumova divadelní společnost. Podmínkou poskytnutí daru je 
propagace spoluúčasti MČ na pořádané aktivitě a vyúčtování 
daru do konce měsíce února následujícího roku. K podpisu 
darovací smlouvy byl zmocněn starosta MČ.

 � statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání 
Chaberského Zpravodaje.

projednala
 � žádost o směnu pozemků parc. č. 473/1, 1278/2, 1278/3 a 

1278/7 ve správě MČ, které jsou pronajímány dle nájemní 
smlouvy, za část pozemku parc. č. 1438/2, který náleží žadateli 
o směnu. Pozemek nabízený ke směně je součástí komunikace 
Obslužná a Ústecká. Rada pověřila starostu k dalšímu jednání.

 � a navrhuje prodej pozemku parc. č. 1034/6 v souladu s cenovou 
mapou pro rok 2018, tj.  7.800,- Kč/m2.

 � aktuální stav probíhajícího řízení ve věci udělení souhlasu 
k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a 
odstraňování odpadů na pozemku parc. č. 1244 pro provozovnu 
na adrese Spořická 1135. Pověřila starostu podáním připomínek 
na MHMP.

 � bezpečností opatření v ul. Klášterecké v oblasti fi tparku. 
nesouhlasila

 � se záměrem stavby „V 409/419-smyčka PSE“, který předložila 
společnost  ČEPS Invest, a.s. Pověřila starostu jednáním 
o technických podmínkách.

 � s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory se 
subjektem B&B pro život, pod kterým bude druhý soubor spolku 
DIVOCH působit. Pověřuje starostu jednáním s předsedou 
spolku DIVOCH.

odvolala
 � současnou redakční radu a jmenovala novou redakční radu 

ve složení Mgr. H. M. Kunešová, šéfredaktorka, členové: 
H. Francová, T. Trenkler, M. Malina.

rozhodla
 � o zahájení přípravy výběrového řízení na dodavatele prací 

dostavby 1. etapy základní školy. Pověřila starostu k dalšímu 
jednání v této věci

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Poslední měsíce se nesou ve 
znamení výběrových řízení. 
Z různých zdrojů se daří 
získávat fi nanční prostředky, 
a tak můžeme prožívat radost 
z procesu přípravy realizace 
několika projektů.
  Po mnoha vlekoucích se 

peripetiích se konečně podařilo určit dodavatele 
prací na stavbu chodníku v části Spořické do Čimic. 
Nekonečná jednání s městským investorem uzavřela 
až úspěšná žádost o dotaci MHMP, a mohli jsme tak 
převzít i projekční přípravu stavby. V tuto chvíli máme 
podepsanou smlouvu s fi rmou Toman s.r.o. a příprava 
stavby je v plném proudu. Investice představuje  
téměř 5 milionů korun. 
   Rada městské části vybrala také novou instalaci 
na dětské hřiště U Václava. Současná stavba musí 
být na základě doporučení revize odstraněna. 
Nový objekt zpracovaný moderní technologií bude 
trvanlivější a měl by být i odolnější vůči případným 
útokům vandalů.
  A to nejlepší jsem si nechal na konec. V přípravě je 
řízení na výběr dodavatele dostavby základní školy. 
Určí fi rmu na realizaci historické investice. Důležitá 
je informace, že jenom  severní, technické křídlo má 
rozpočet přes sedmdesát milionů korun. Výběrové 
řízení by mělo být uzavřeno do konce tohoto roku.
   Přejme těmto investicím, aby dobře sloužily nám, 
občanům Dolních Chaber.

Výběr ze zasedání Rady 
14. dubna 2018

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 

email: miroslav.malina@dchabry.cz, 
tel.: 283 851 272

Na titulní straně: architektonická studie ZŠ

MÍSTNÍ POPLATEK ze PSŮ! 
Platí pro občany Dolních Chaber, kteří dosud nezaplatili tento 
poplatek: byl splatný do 31. 3. 2018. Vyměření nedoplatku 
platebním výměrem může být ze zákona navýšeno až na 
trojnásobek!!!                                       Referát daní a poplatků

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ 
10. 6. 2018 
U Větrolamu slepá odbočka k Ďábl. háji  09:00 –13:00
V Kratinách – slepé zakončení   09:00 –13:00
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit 
živnostenský odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, 
ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky. 
KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD!!! 
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Zprávy z úřadu, téma školství

Kontrola separačních stanovišť 
S ohledem na opakující se podněty občanů a přeneseně 
zástupců MČ na nedostatečné zajišťování svozu a nezajišťování 
úklidu stanovišť tříděného odpadu proběhla dne 24. 4. 2018 
plošná kontrola všech 19 stanovišť separací, která se mimo jiné 
zaměřila také na kontrolu aktuálnosti polepů sběrných nádob, 
jejich technický stav a kontrolu souladu počtu sběrných nádob 
umístěných na stanovištích (jejich počet, objem a soulad se 
stavem uvedeným v aplikaci KSNKO). 
   Kontroly se zúčastnily všechny odpovědné složky: pracovnice 
odboru OCP MHMP, referent ŽP ÚMČ a dispečer AVE CZ 
odpadové hospodářství, kteří stav vyhodnotili. Následně 
budou přijata tato opatření: plošné mytí nádob, obnova polepů 
na nádobách, kde jsou kombinovány polepy předcházející 
svozové společnosti se současnými, a tím jsou informace pro 
občany nesrozumitelné a chaotické, poškozené kontejnery 
budou vyměněny. Současně bude doplněna žlutá čára 
vymezující prostor separačního stanoviště tam, kde je to nutné.  
18 stanovišť  z 19 je osazeno správnými typy a počty kontejnerů, 
pouze v jednom případě byl kontejner na plechovky přistaven na 
nesprávné stanoviště. 
   Jedná se o drobnou záměnu u 2 separačních stanovišť na 
komunikaci Měděnecká, kdy bude uložení nádoby uvedeno 
v soulad se systémem KSNKO. V případě stanoviště v ulici 
Libochovická bylo vyhodnoceno, že vzhledem k neustálému 
přeplňování separačních nádob bude nejvhodnějším řešením 
přidání kontejnerů na plast a papír. 
   Současně MČ požaduje zvýšení plošného úklidu z 3 úklidových 
dní na  4. 

Současný úklid, který probíhá pondělí, středa a pátek, 
bude nově posílen o nedělní úklid. Termín na nápravu 
zjištěných nedostatků a závad byl stanoven na 3 měsíce,  
tj. do 24. 7. 2018. 

Bronislava Kukurová, tajemnice ÚMČ

Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala paní Růženě Klimešové, 
která za sociální komisi chodí blahopřát místním jubilantům  
k narozeninám. Současný zákon, kvůli kterému úřad nesmí 
poskytovat informace o přesném datu narození občanů, jí nyní 
tuto práci znesnadňuje. Paní Růženka neúnavně ve svém 
volném čase opakuje své návštěvy a snaží se zastihnout 
oslavence doma, aby jim mohla předat přání a drobné dárky. 
Děkujeme za její obětavost a moc si vážíme její práce.                                    

Kulturní a sociální komise

Informace Rady MČ Dolní Chabry
Vážení spoluobčané, náš úřad je úřadem otevřeným, 

poskytujeme veškeré informace o dění v naší městské 
části, spoustu informací naleznete na webových stránkách 

MČ a jsme tu k dispozici i osobně.  
Přesvědčte se o tom sami, jste srdečně vítáni.

NABÍDKA PRÁCE – MŠ BERANOV
Mateřská škola Beranov hledá pomocnou sílu do kuchyně 

za dlouhodobě nemocnou paní kuchařku.  
Informace na tel. 774 246 103. NÁSTUP IHNED.

Školství je pro samosprávu městské 
části stěžejní oblastí  
Nárůst obyvatel je podobně jako v dalších okrajových částech 
hlavního města nevyhnutelnou záležitostí. Určuje ho Územní 
plán hl. m. Prahy. Intenzivní výstavba v této oblasti bude ještě 
pokračovat a nutně s sebou přinese i další požadavky na zajištění 
předškolního a školního vzdělávání. Naše práce směřuje 
systematicky k zajištění potřebných kapacit.
   MČ Dolní Chabry má nyní tři mateřské školy. Počet míst v nich 
by měl pro naše potřeby postačovat. Situaci ovšem zkomplikoval 
zákon o přijímání dětí už od dvou let věku. Podstatně se 
tím zvýšila náročnost práce učitelek MŠ, ale především se 
zvýšil počet žádostí na umístění těchto dětí. V loňském roce 
zahájila činnost zcela nová mateřská škola Beranov. Kapacita 
předškolních zařízení se tak výrazně zvýšila, přesto bude nutné 
se problematikou i nadále intenzivně zabývat. 
   Také základní škola vyžaduje neustálou pozornost. I tady se 
pochopitelně zvyšuje tlak na rozšiřování kapacity. Hlavní budova 
školy byla postavena v době druhé světové války. Přesto, že  
projekt byl pojat velkoryse, byla nakonec realizována jen jeho 
část. Původní záměr předpokládal stavbu ještě dalšího křídla 
jižním směrem. Tuto ideu respektuje i současný projekt na 
dostavbu. Přístavba realizovaná v 90. letech minulého století již 
potřebám školy nestačí. Už v souladu se záměrem na rozšíření 
školy byla v roce 2012 vybudována nová, plynová kotelna  
s dostatečnou kapacitou pro celou dostavbu a následovně byl 
zrekonstruován celý systém vytápění. Podařilo se pokrýt nejen 
požadavky na rovnoměrné temperování všech tříd, ale docílit  
i značných úspor na nákladech vytápění.  

… pokračování na straně 12

Výběr ze zasedání Rady  
2. května 2018

Želva
NAŠLA SE VODNÍ ŽELVA V ULICI KADAŇSKÁ!!!
Komu se tato želva ztratila, popř. pokud se nikdo 
nepřihlásí a najde se někdo, kdo by měl zájem  
o její chov, nechť se ozve na tel. 604 134 578.

souhlasila
 � s uzavřením smlouvy o výpůjčce MŠ Beranov. Pověřila 

starostu podpisem smlouvy.
 � opravu fasády objektu Spořická 314, kterou MČ pronajímá. 

Dle předložené faktury je cena za opravu 27.484,- Kč.
projednala

 � návrh obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. HMP  
o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl.m. Prahy. 
K vyhlášce nemá připomínky.

vzala na vědomí
 � rezignaci H. Francové na pozici člena redakční rady ke dni 

22. 4. 2018.

Dotační úspěchy a získané finance  
na dostavbu základní školy  

Rok Suma   Účel (donor)

2018 15 000 000,– Kč  Dostavba (magistrát)
2017 20 000 000,– Kč  Dostavba (magistrát)
2016 15 000 000,– Kč  Dostavba (magistrát)
2016 1 660 000,– Kč  Dostavba (magistrát)
2014 5 000 000,– Kč  Topná soustava (magistrát)
2013 5 000 000,– Kč  Kotelna (magistrát)
2012 2 000 000,– Kč  Dokumentace (developer)
2012 cca 200 000,– Kč  Dokumentace (magistrát)
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Přání jubilantům 
a zákon o osobních údajích (GDPR)
Jako dlouholetá členka kulturní a sociální komise MÚ Dolní 
Chabry, bývalá radní a zastupitelka chodím blahopřát našim 
spoluobčanům k významným jubileím. Je to tradice a pro 
mne velká čest. Občany, jubilanty obdaruji blahopřáním, 
poukázkou, drobným dárkem nebo květinou. V souvislosti 
s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění 
a omezení využívání osobních údajů u občanů nad 80 let. Toto 
překlenovací období, ve kterém platil aktuální zákon o osobních 
údajích č. 101/2000 Sb. paralelně s GDPR (česky: obecné 
nařízení na ochranu osobních údajů) skončilo 25. května 2018, 
vneslo problém do zavedeného systému přání. Proč o tom píši? 
Jedna nejmenovaná jubilantka, občanka naší obce si nedávno 
postěžovala, že nebyla kontaktována u příležitosti svého 
životního jubilea, což není tak docela pravda. I když vzniklá 
situace není jednoduchá, snažila jsem se i tuto dámu navštívit 
jako ostatní jubilanty. Bohužel, neúspěšně. Jsem velmi ráda, 
že jsem za pomoci své kolegyně tuto situaci vyřešila. Pokud 
byste jako rodinní příslušníci nebo sami jubilanti měli zájem 
o návštěvu, kontaktujte mě na email dchabry@dchabry.cz, 
abychom předešli takovýmto situacím.

Růžena Klimešová, členka sociální komise

Okem průzkumníka
Dvacátý pátý den po úklidu černé skládky
Jsou to zhruba tři týdny, kdy chaberští dobrovolníci v potu 
tváře a za pomoci těžké techniky likvidovali mimo jiné černou 
skládku na spojnici mezi 
ulicí Kadlecova a panelovou 
cestou k Draháni, kterou tvořil 
především bioodpad navezený 
z blízkých zahrad. Cestičkou 
vyšlapanou podél uklizené 
skládky bioodpadu za svitu 
ranních slunečních paprsků, 
romanticky naladěná dýchám 
svěží vzduch a mířím k Draháni.  
Střih, konec romantické vsuvky, 
seznamte se s realitou, prosím. 
   Všímám si vyjetých kolejí, 
ač nejsem stopař, ani lovecký 
pes. V porostu křovin a trav, 
mezi bujícími kopřivami se 
skví dvě nová „úložiště“, jedno 
přímo naproti ceduli vyzývající 
k pořádku. Nejspíše proto, aby 
se zde lépe žilo. 
   V úvaze nad tím, kdo to byl, jsem dospěla k názoru, že 
mimozemšťané. Neslaví svátek Země, nemají důvod mít úctu 
k naší planetě a netrápí je svědomí, že tak přijde vniveč úsilí 
jakýchsi „Chaberáků“, kteří se „dobrovolně lopotili“ kvůli tomu, 
aby svou Zemi zvelebili. No řekněte, sousedé, napadá vás 
někdo jiný?                                                                             BK 

MÁJKA na Hrušovanském náměstí 
Na začátku máje, v čase lásky, se 
každoročně staví májky. Májka je 
typickým symbolem plodnosti, chcete-
li falickým symbolem. I v naší obci 
držíme tuto tradici, a tak se letošního 
stavění zúčastnilo hodně diváků 
celého věkového spektra, od miminek 
až po seniory. Děti se podílely na 
zdobení májky a společně sledovaly 
její vztyčení. Přítomní si mohli zazpívat 
s Divochem za doprovodu harmoniky. 
Náš první pokus se neobešel bez 
technických problémů při fi xaci kmenu. 
Podílet se tak museli všichni mužští 
členové Rady MČ. Nakonec jsme 
zvítězili a následující slogan trefně vystihuje naše úsilí: Viditelně 
zjevně, naše Májka stojí pevně! Hodnota tradice stavění májky 
je pro mladší generaci důležitá; spojuje nás s našimi předky, 
od kterých se stále učíme. Už teď se těšíme na další ročník. 
Poděkování patří Kulturní a sociální komisi, zaměstnancům 
úřadu a za příjemnou atmosféru děkujeme i všem návštěvníkům.

Miroslav Malina, ing. Jozef Mitošinka 

TJ ZŠ Chabry se dme pýchou 
Pražská tělovýchovná unie na Valné hromadě 
PTU oceňuje každý rok osobnosti za významný 
přínos k rozvoji (zejména pražského) sportu. 
S potěšením jsme přijali 
zprávu, že letos byl mezi 20 
nominovanými oceněnou 
osobností i Jaroslav 
Vokáč, zakladatel a 
dlouholetý předseda naší 
TJ ZŠ Chabry, celoživotní 
dobrovolný cvičitel a jeden 
z nejaktivnějších a 
současně nejspolehlivějších 
dobrovolných cvičitelů a 
funkcionářů, kteří v bývalém 
svazu ZRTV (Základní a 
rekreační tělesné výchovy), 
dnes České asociace Sport pro všechny, vyrostli a pracovali. 
Máme štěstí, že Jardu Vokáče máme ve svém oddíle. 
   Od roku 1955 spolupracoval na přípravě Československých 
spartakiád. Po roce 1989 zůstal věrný přípravě hromadných 
vystoupení, podílel se na skladbách České asociace Sport 
pro všechny pro obnovené Všesokolské slety, pro Světové 
gymnaestrády, na které naše reprezentace v „gymnastice pro 
všechny“ opět od roku 1991 jezdí. Má zásluhy na úspěších našich 
vystoupení od Amsterodamu přes Berlín, Göteborg, Lisabon, 
Dorbirn v Rakousku až po 14. WG 2011 v Lausanne, kde byla 
naše výprava s 902 aktivními účastníky jednou z nejpočetnějších. 
Naši tělovýchovnou jednotu založil v roce 1995 a stále se aktivně 
zapojuje do jejího chodu. Bez něho by Náš oddíl nebyl tam, kde 
je!                                                 Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

Milý Jardo, za tělovýchovnou jednotu 
Ti přejeme dobré zdraví a hodně sportovních zážitků. 

MČ podporuje sportovní aktivity 
Během krásného květnové počasí mohli Chaberáci poprvé 
naplno využít nově zbudovaný fi tpark v Klášterecké ulici. Cvičit 
a posilovat zde mohou starší děti a dospělí zcela bezplatně. 
Naleznou zde nejrůznější fi tness prvky nebo dráhu na tzv. 
člunkový běh. Zásadní úpravy se dočkalo také druhé – betonové 
sportoviště u ZŠ Spořická. Stávající povrch byl vyčištěn a nově 
nalajnován, čímž se výrazně rozšířil prostor pro sportovní vyžití 
zdejších žáků i pro ostatní sportovce v době mimo školní výuku.
Aktuality ke sportovištím sledujte také na webu a Facebooku MČ.   

Tomáš Trenkler

Komise, informace4



Zastupitelé, stanovisko MČ 

Horní x Dolní? Nové x Staré?
Bydlím již přes 3 roky v Nových Chabrech a mám pocit, že není do 
dnešního dne jasné, pro některé ze „starých Chaber“, kdo se sem 
přistěhoval. Myslím, že mohu mluvit za velkou část lidí z naší části. 
Nehledali jsme bydlení, ale místo pro život… A to jsme zde našli! Proč 
to tu máme tak rádi? Protože každý volný den, večer nebo víkend se 
můžeme projít na Pavlač pro zdravou dobrotu, ke Kalendovi na rybku 
(už vyhlášený pražský podnik). Můžeme se stavit Na pěšině pro něco 
dobrého, nebo si dát U Trumpety dobré pivo. Po ruce máme  také 
několik školek, dětských hřišť, školu a mnoho dalších míst, kde stojí 
za to se zastavit: domky, domy, zahrady, jezírka… Povídání by bylo 
na jednu samostatnou stránku. Proto jsme tu my, „novochaberáci“, tak 
rádi a proto se nám tu tak líbí. Ptám se: do které škatulky patříme? 

Jakub Haláček

Slávka Havránková 89 let  
Paní Slávka je narozením jedna 
z nejstarších obyvatelek naší obce. 
Ohlédla se letmo za svým životem (i za 
historií naší obce). Od první třídy do páté 
střídavě navštěvovala školu u Karásků 
(dnešní Penzion u Ivy na Ústecké) a starou 
školu u kostela (dnešní MŠ). Měšťanku 
absolvovala už v Domečku ZŠ (dnešní družina). Učila se v módním 
ateliéru Marta v Mikulandské ulici na dámskou krejčovou. Z tiskárny 
Kaše v Karlíně odešla na mateřskou dovolenou a dlouhá léta 
působila jako švadlena. Od mládí se anagažovala ve zdejším Sokole 
a zúčastnila se i posledního sokolského sletu před 2. světovou 
válkou v roce 1939. Svou činnost v Sokole obnovila opět po válce. 
I když se s ní život nemazlil, aktivně se spolupodílela na aktivitách 
a kulturně společenském dění naší obce. Po otevření hranic v roce 
1989 projezdila (7 let) s další obyvatelkou Chaber, spolužačkou 
paní Růženkou Gýnovou Evropu (Linkovou). Vychovala dva syny, 
má vnučku Moniku a těší se z pravnučky Sáry a pravnuka Kubíčka. 
Přejeme hodně zdraví do dalších let.            Hana Marie Kunešová

Dopisy občanů

Poděkování
Vážená sociální komise.
Moc děkuji za blahopřání a dárek k mým narozeninám. 

S pozdravem  Jiří Ensinger

Dopis opoziční zastupitelky 
Kratiny, ó Kratiny 
O budoucnosti ulice V Kratinách se píše a diskutuje, zajímavé 
je, že nikoli o tom podstatném. Byla jsem na obou zasedáních 
zastupitelstva magistrátu – 27.4.2017 a 15.6.2017, kde se tato 
změna Z2844 projednávala, a osobně jsem na zasedáních 
proti změně ulice V Kratinách na plnohodnotnou komunikaci 
vystoupila. Ani na jednom ze zasedání nebyla tato změna 
schválena. Na druhém zasedání, v nočních hodinách s absencí 
mnoha zastupitelů, neprošel protinávrh na její neschválení jen 
velmi těsně. A cituji přímo ze stenozápisu jednání z 15.6.2017: 
“P. Martan: Chtě l bych si jenom osvojit ná vrh pana starosty Maliny 
a vzí t ho jako ná vrh svů j, tedy ná vrh na př eruš ení  projedná vá ní  
tohoto bodu s tí m, ž e př eruš ení  by mě lo trvat do doby, než  si 
mě stská  č á st naprosto jasně  stanoví  svoje priority a př ijde s nimi 
opě t na jedná ní  Zastupitelstva HMP.” To je zcela jasné doporučení 
a výzva ze strany magistrátu z června minulého roku a ano, je to 
k nevíře, ale my jsme o tom dodneška v našem Zastupitelstvu 
vůbec nejednali. Pan starosta o přerušení sám požádal, já jsem 
ve svém projevu výslovně zažádala o to, abychom se znovu 
mohli věci věnovat na našem zastupitelstvu i pan Martan projevil 
stejné přání. Přesto se tak nestalo. Takže já velmi bedlivě sleduji 
program jednání magistrátu, pokud by snad tento požadavek 
nebyl respektován a stále čekám, kdy že tedy dojde na výzvu k 
jednání o změně Z2844 v našem Zastupitelstvu a jakékoli emoce, 
značky a nasypaný a odházený štěrk považuji za politováníhodné 
nepochopení toho, co se je v této věci naším jasně 
daným úkolem v chaberském zastupitelstvu. 
Otílení bylo už dost, tak prosím k věci a korektně. 
Stenozáznam i videozáznam z jednání je veřejně 
přístupný na stránkách magistrátu.

Barbora Floriánová, zastupitelka MČ Praha 
Dolní Chabry, členka Komise pro sociální věci a 

národnostní menšiny na Praze 8 

Informace radního za „Volba pro Chabry“  
Péče o dětská hřiště v Dolních Chabrech 
V rámci jarních úklidů a oprav došlo také na kultivaci dětských 
hřišť v naší obci. Jejich stav byl po zimě, i když nebyla zimou 
v pravém slova smyslu, různě narušený, nebo se s jejich opravou 
(rekonstrukcí) počítalo pro letošní rok. Někde stačilo jen několik 
drobných úprav, jinde musíme sáhnout k náročnějším a větším 
rekonstrukcím.
   Dne 16. 4. 2018 jsme na Radě MČ projednali opravu hřiště 
v ulici U Václava, pro které máme vybraný návrh zcela nové 
stavby se skluzavkou a v dohledné době začneme s realizací. 
Přitom bude nutné opravit poškozené oplocení, ale také zvětšit 
a zrekultivovat dopadovou plochu pod novým hracím prvkem. 
Současně s rekonstrukcí tohoto hřiště padl návrh na doplnění 
několika hracích prvků na dalším hřišti ve správě naší obce. 
   Další akcí, pro změnu v režii Komise životního prostředí je 
vybudování fi tparku při ulici U Václava v prostoru pod výše 
zmiňovaném dětském hřišti. Nový fi tpark bude složený ze šesti 
strojů s osmi cvičebními prvky. Předpokládaná výstavba by 
měla proběhnout zároveň s opravou dětského hřiště. V polovině 
měsíce května byly instalovány na hřiště MŠ Beranov nový hrad 
a další prvky vyrobené podle současných špičkových technologií 
fi rmou Smitka. I tento výběr prošel schválením Rady, která ho 
jednomyslně podpořila. Pravidelně upravujeme zeleň na dětských 
hřištích jako např. v ulici Klášterecká, kde je hned vedle plácek 
s novým fi tparkem, čímž vznikl oddechový prostor pro děti 

i dospělé. Další akcí bude doplnění 
dětského hřiště na Bíleneckém náměstí 
o lanovou pyramidu. Každopádně se 
malí i velcí obyvatelé naší obce mají 
na co těšit.

Jan Vokurka, radní a předseda 
Komise životního prostředí  

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí. 
Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, vulgárni 
a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti 
rozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty 
zasílejte na e-mail zpravodaj@dchabry.cz či na 
adresu Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 
8. Redakce si vyhrazuje právo přispěvky krátit a 
upravovat.

s novým fi tparkem, 

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Blahopřání
Ing. Ladislav Husárek oslavil 
začátkem května 95 let. Prožil 4 
380 dnů nezapomenutelného mládí 
v Dolních Beřkovicích, 28 744 dnů 
života plného aktivit, vítězství i 
porážek a 1 585 dnů odpočinku a 
dalších spokojených chvil v Dolních 
Chabrech. Na návštěvy za ním přijíždí dcera, vnučka a 
pravnučka. Vzácněji se vídá se sestrou Miluškou, která je ve 
svých 97 letech nejstarší obyvatelkou pečovatelského domu, 
kde trvale žije.  Hodně zdraví a lásky přeje manželka Dagmar

Paní Helena PAVLÍKOVÁ oslavila 90 let
Milá maminko, babičko a 
prababičko,
celá početná rodinka včetně 
pejska Terinky Ti přejeme 
do dalších let hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti. 
Máme Tě rádi.
Naše redakce se připojuje 
s přáním plného zdraví a 
radosti s nejbližšími.

Touto cestou bych ráda poděkovala zástupkyním Kulturní 
a sociální komise MÚ Dolní Chabry paní Klimešové a paní 
Floriánové, které mne přišly navštívit při příležitosti mých 94. 
narozenin. Měla jsem ze setkání velkou radost a ještě jednou 
děkuji ...                                                             Anna Štemberová
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DIVOCH ZVE

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

Červen 2018
Výstava Cesta časem od 5. května 
Petr „Fíďa“ Fidrich

1. 6. pá 14.00 - 16.00 hod. Den dětí a bourání Májky
Hry pro děti, malování na obličej, občerstvení

5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

6. 6. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

12. 6. út 16.30 hod., Dokáže kosmetika zázraky?
Beseda Kateřiny Kralertové o správné domácí peči o pleť

16. 6. so 15.00 hod., O Rybabě a mořské duši
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

17. 6. ne 19.00 h., Jak se dělá divadlo, Karel Čapek
Hra divadla DIVOCH o prknech, které znamenají svět.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

19. 6. út 16.30 hod., Výtvarná dílna
Malování na plátěné tašky
Vstupné 30 Kč

20. 6. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

Dokáže kosmetika zázraky? 
12. 6. út 16.30 hod.
Inspirativní workshop o správné domácí péči o 
pleť aneb ptejte se, co je správné mít ve své 
koupelně a jak správně odličovat pleť. Vhodné 
a nevhodné péče o pleť, co vlastně používat a 
proč, abychom měli krásnou pleť. Zdravá pleť 
rovná se krásná pleť.       Kateřina Kralertová

Vernisáž sochaře Petra Fidricha 
V neděli 13. května se konala v Chaberské dvoře slavnostní 
vernisáž výstavy děl krumlovského patriota, akademického sochaře 
Petra „Fídi“ Fidricha.

Výstavu, která je dramaturgicky sestavena ze sochařových 
nejvýznamnějších děl současnosti, zahájil Vlastimil Kopeček, ředitel 
Centra pro pomoc dětem a mládeži, Český Krumlov, dále starosta MČ 
pan Miroslav Malina a svým vystoupením také sochařův kamarád, 
zpěvák a hudebník Tomáš Klus. Bylo to opravdu příjemné odpoledne, 
krásné počasí, dobré občerstvení, spousta návštěvníků. Originální 
skladba Tomáše Kluse o Čapí královně, která je součástí venkovní 
expozice, pobavila nejen samotného autora sochy, ale také roztančila 
přítomné děti. 
Výstava soch, plastik a obrazů je zájemcům ke shlédnutí až do 
konce měsíce srpna.

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

Výtvarná dílna 19. 6. út 16.30 hod.
Malování na textil je velmi oblíbenou 
technikou zejména při práci s dětmi. 
S naší lektorkou Luckou si můžete 
vyzkoušet ozdobit plátěnou tašku s 
dlouhým uchem razítky, barvami a 
spreji a dokončit dle nálady a vašeho 
vkusu. Výsledkem budete příjemně 
překvapeni.

O Rybabě a mořské duši 16. 6. so 15.00 hod.
Představení pro děti 
inspirované pohádkou 
renomovaného výtvarníka 
Petra Nikla. Víte, kdo 
stvořil zemi a jak vzniklo 
moře? Víte, proč ryby 
umí plavat a ptáci létat? 
K čemu má chobotnice 
inkoust a medúza své 
světlo? A proč všichni 
máme duši? Poetická i 
vtipná pohádka o rybě Rybabě, která se nebojí okusit nepoznané, a 
o jejím domově, krásně magickém podmořském světě. Herečky spolu 
s dětmi hravou formou zkoumají, objevují a poznávají moře i zemi. 
Pohádka kombinuje loutkové i činoherní principy, je založená na 
výtvarném a hudebním osobitém pojetí. Inscenaci podpořila Nadace 
Život umělce.
Hrají: Anežka Hessová a Andrea Marečková, Scénografi e: Pavel 
Ptáčník, Realizace kostýmů: Zdeňka Kumžáková, Režie: Josefína 
Formanová                                                                      Divadlo Liberta

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 
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Knižní novinky

Hrají:
Pavel Fára
Martina Mrňavá
Věra Malinová
Natálie Rejková
Ivana Fára
Stanislava Klocperková
Štěpán Knobloch
Jozef Mitošinka
Vendula Hojková
Marek Nerad
Kryštof Rejka

JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO

Karel Čapek

Neděle 17. 6. od 19:00

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Režie: 
Věra Malinová

Už jsem čtenář 
Knížka pro prvňáčka 

SKIP ČR vyhlásil desátý ročník projektu na 
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku 
školní docházky. 

Do projektu naše knihovna přihlásila letošní žáky 
prvních tříd. 1.A i 1.B tak navštívily naši knihovnu 
a důkladně si ji prohlédly. Žáci absolvovali 
knihovnickou besedu a odnesli si jako dárek 
knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, 
kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně 
tři roky koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to 
kniha spisovatelky Evelíny Koubové a ilustrátorky 
Radky Kielbergerové – Bráchova bota. Doufáme, 
že se bude našim chaberským dětem líbit. Paní 
učitelky naplánovaly vzít ji s sebou na školu v 
přírodě.                                                              BŠ 

Novinky pro děti

Svět knihy Praha 2018
Již tradičně jsme v květnu 
navštívili mezinárodní 
knižní veletrh a literární 
festival na pražském 
Výstavišti. Letošní ročník 
se zaměřil na komiks, 
od Japonska po Finsko. 
Určitě i tento žánr do 
knihovny časem více 
doplníme. Dále jsme 

zjistili, že v říjnu vyjde nový Patrik Hartl a Ztřeštěný dům na stromě 52 pater. Další 
inspiraci jsme hledali a nacházeli celý pátek, a tak jsme do chaberské knihovny 
hned objednali a přivezli spoustu knižních novinek, pár audioknih a hlavně 
ujištění, že jsme národ velkých i malých čtenářů, na které se v knihovně těšíme a 
budeme dělat vše pro to, abyste u nás našli co nejpestřejší výběr těch nejlepších 
knih, audioknih, časopisů a stolních her.                                                   Bára Šedová

Pasování na čtenáře pro žáky druhých tříd 
Již tradičně v chaberské knihovně proběhlo pasování na čtenáře. Děti prokázaly, 
že umí číst, slavnostně slíbily ve jménu pohádek, románů a básní, že se budou 
o knihy pěkně starat a nebudou do nich psát, kreslit ani je jinak ničit. Také slíbily, 
že půjčené knihy budou vracet včas a budou hodně číst, aby se z každého z 
nich stal moudrý člověk. Nic pak už nebránilo tomu, aby každý z nich poklekl a 
dotykem meče se stal řádným čtenářem. BŠ

Chaberský dvůr              7
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ČARODĚJNICKÝ SLET 
v MŠ Beranov
Koncem dubna se nad Ďáblickým lesem začaly slétat 
čarodějnice, ježibaby a nejrůznější mágové a černokněžníci 
na svůj velký každoroční slet.

   Všechny zúčastněné bytosti musely zvládnout překážkový 
let na koštěti, prolézt pavučinou a nenechat se chytnout 
jedovatým pavoukem. Bylo nutné plivnout jedovatou slinu 
správným směrem, připravit čarodějný léčivý lektvar a 
překonat smrdutou bažinu… Po splnění všech těžkých úkolů 
rozdávala vrchní slovutná čarodějnice „Kanimůra“ pravé, 
nefalšované čarodějnické vysvědčení. Vězte, že se všichni 
vypořádali s náročnými disciplínami s lehkostí a vysvědčení 
se samými jedničkami si patřičně zasloužili. Zapálená vatra 
nádherně plála, opekli jsme si buřtíky a jiné dobroty. Na závěr 
sletu čarodějnic jsme 3 nejzlomyslnější, z papíru vyrobené 
čarodějnice spálili na ohni. Nikdo a nic jiného nevzplálo, a tak 
letošní čarodějnický slet považujeme za podařený a úspěšný. 
Již teď se těšíme na další. Čarodějnicím zdar, našim zvlášť!

za všechny Dana Antošová, ředitelka

Hledání starších konstrukcí 
pod kostelem 

V průběhu května navštívili Dolní Chabry pracovníci Ústavu 
hydrologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK, aby na 
ploše za kostelem Stětí sv. Jana Křtitele pátrali po přítomnosti 
starších objektů či konstrukcí. Veškerý geofyzikální průzkum, který 
měřil anomálie pod povrchem terénu bez jeho narušení, trval pár dní 
a byl prováděn ve spolupráci s Odborem archeologie. V další etapě 
se pracovníci vydají během června nebo července na obdobný 
průzkum na ploše místního hřbitova.                            Tomáš Trenkler

Geologická olympiáda
Začátkem května proběhlo na Přírodovědecké fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně  celostátní kolo Geo-
logické olympiády. Letos poprvé se do fi nále této sou-
těže probojoval i náš žák Karel Špaček z 9. B, kte-
rý vyhrál krajské kolo. Na účastníky čekalo celkem 10 

stanovišť s rozmanitými úkoly, kde museli prokazovat své znalosti a do-
vednosti, mezi které patřilo např. poznávání hornin z mikroskopických vý-
brusů. V konkurenci celkem 18 žáků se Karel umístil na skvělém 6. místě 
s necelou desetibodovou ztrátou na vítěze. Letos se jednotlivých kol zú-
častnilo přes 800 žáků, jedná se o úžasný úspěch. Karlovi moc gratulu-
jeme a přejeme mu do budoucna mnoho dalších úspěchů.

Bc. Veronika Minaříková 

Pro nás myslivce je červen ve znamení 
ochrany zvěře 
Jaro a zrod nového ži-
vota v přírodě je v pl-
ném proudu. Jsou vi-
dět malé kachničky, za-
jíčci a viděl jsem i malá 
prasátka, jak chodí se 
svou mámou na pastvu. 
Srnky se již pěkně zaku-
lacují a v červnu budou 
klást mláďata. K naší 
malé radosti už lišky učí 
svá mláďata lovit. Liška 
jako masožravec loví drobné hlodavce, ale vzhledem k tomu, že ze-
mědělci hubí myši různými postřiky a liška musí svá věčně hlado-
vá mláďata nakrmit, loví i malé zajíčky, různé ptáky a nepohrdne ani 
čerstvě narozeným srnčetem.
   Srnky u nás patří ke spárkaté zvěři, která zde žije už dost dlou-
ho, abych o ní mohl něco málo říci. Srnci již mají vytlučené paroží a 
přebarvují (převlékají) se do letní srsti, což dělají samozřejmě i srny. 
Velkým nebezpečím v červnu pro mladou zvěř je senoseč. Aby ško-
dy byly co nejmenší, spolupracujeme se zemědělci, kteří nám nahlá-
sí, kdy budou sekat a my pomocí psů před sekáním zvěř buď vyhá-
níme, nebo přemisťujeme mimo ohrožená místa. Často se stává, že 
mezi tím, kdy my ošetříme plochy určené k sekání, zaprší, a země-
dělci sekání odloží. Vše se opakuje. Je to časově i fyzicky náročné a 
někteří členové si musí na tyto akce brát i pracovní volno. O to větší 
radost z dobře vykonaného díla máme, když se nám podaří zachrá-
nit čerstvě narozené srnčátko nebo bažantí slepici sedící na hnízdě. 
Ochrana zvěře je naší základní povinností.

Tonda Matějka, myslivecký hospodář

Zveme všechny malé i velké na

PYŽAMKOVOU 
POHÁDKOVOU PÁRTY 

na zahradě školky

ve čtvrtek 31. 5. od 17,00 hod 
na zahradě školky,  následně ve školce

Na sebe: pyžamko, či jiný 
          noční úbor

S sebou: dospěláky a mňamku,         
         případně pití 

Co nás čeká? Putování pohádkami,  
                            z Večerníčků, plnění 
                            pohádkových úkolů…

Prosíme o vyzvednutí dětí ze školky 
do 16,00 hod, abychom stihli vše připravit, 

děkujeme za spolupráci 

 dospěláky a mňamku,         

 Putování pohádkami,  

Školy, komise      9
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TJ Sokol Dolní Chabry fi nišuje na 
16. všesokolský slet

Naše jednota se zúčastní této oslavy cvičením skladby pro 
seniory, kterou vytvořila již osvědčená dvojice autorek, a to sestry 
L. a B. Kocmichovy. V čase, kdy píši tento text, se chystáme 

s naší skladbou Princezna republika na oblastní slet, který se 
uskuteční dne 27. května v Brandýse nad Labem, kde zacvičí 
dva tisíce cvičenců různých skladeb. Další oblastní slet bude 
16. června ve Voticích a pak už je před námi fi nále. Generálka 
prvního programu nás čeká 4. července v čase od 9. do 
11. hodin, kde budeme vystupovat jako první skladba. Generálka 
druhého programu, kde cvičíme v závěru, je stanovena na den 
5. července v čase od 14. do 16. hodin. Obě generálky proběhnou 
v Aréně Eden. Pokud vám nevyjde čas přijít na generálku, můžete 
se zúčastnit hlavního vystoupení. První program probíhá dne 
5. července v čase od 21. až 23. hodin při slavnostním nasvícení 
stadionu. Druhý program je 6. července v čase od 14. do 16.30 
hodin.               Přijďte nás podpořit! Alena Markantová, cvičitelka 

PŘIJĎTE SE PROBĚHNOUT NEBO FANDIT BĚŽCŮM 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ CHABRY 
zve všechny příznivce běhu na 22. ročník minimaratonu Velká cena Gustava Peši. 
Koná se v sobotu 14. dubna jako obvykle v Drahaňském údolí. Závodit se bude na tratích od 
100 m (nejmenší děti) až po 4,2 km (dospělí). Startovné: děti zdarma, dospělí 50 Kč 
 

  

Program 22. ročníku Velké ceny Gustava Peši 

Dopoledne: závody dětí 
 
Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m 
l. – 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m 
5. – 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m 
Přihlášky: v 9:30 v místě startu, 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry 
Start: 10:00 hod. 

Odpoledne: závody dospělých 

Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4 200 m 
Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17 
Přihlášky: v Sokolovně 13:00 – 13:30 hod. 
Start: 14:00 hod. 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry 

Po skončení závodu zveme všechny účastníky do Sokolovny na vyhlášení výsledků a 
přátelské posezení a občerstvením. Více informací na www.sokoldolnichabry.cz. 

Junioři BLACK ANGELS vicemistrem ČR! 
Jen dva roky v nejvyšší juniorské soutěži stačily klubu ze severu 
Prahy, aby klub dosáhl na cenný kov a bojoval o zlato. Sezóna 
2015/2016 se nesla především v duchu postupu juniorů BLACK 
ANGELS (BA) mezi republikovou elitu. BLACK ANGELS, kde 
působí hráči především ze severu Prahy, Chabry nevyjímaje, 
projeli celou sezónou jako po másle a do play-off postupovali 
z nejvyšší příčky. Tam bez ztráty kytičky prošli přes Plzeň i Ústí a 
v semifi nále narazili na pražský Chodov. Tomu se povedlo „Bleky“ 
o jeden zápas obrat, zbylé však byly v dominanci černobílého 
týmu, který byl prvním postupujícím do fi nále. 

Soupeřem se jim stal asi jejich největší rival z celé sezóny, 
a to pražská Bohemka. Zápasy byly po celou sezónu vyrovnané. 
Finále začalo na půdě soupeře a byla to pořádná přetahovaná, 
která až v prodloužení dopadla lépe pro Letňany. Bohemka se ve 
druhém zápase nenechala zahanbit a sérii srovnala. 
   Třetí zápas vyhráli opět BLACK ANGELS a ve čtvrtém mohli 
rozhodnout. Bohemka se sicd dostala do vedení 2:0, ale kluci 
BA slepenými góly náskok stáhli a za stavu 2:2 dostali možnost 
pětiminutové přesilovky. Jednalo se o rozhodující moment zápasu 
i celé fi nálové série. Bohužel, nepodařilo se ho využít. Zelenobílí 
zápas dokázali vyhrát a stejně si poradili s 5. rozhodujícím, čímž 
se stali mistry ČR. Pro kluky BLACK ANGELS je druhé místo 
obrovským úspěchem zvláště jen dva roky po postupu. Klub 
ukazuje, že již není jen klubem, kde se hraje pouze pro zábavu, 
ale že každoročně roste a patří mezi české elitní týmy. Děkujeme 
všem divákům za pravidelnou podporu v celé sezóně a těšíme se 
na té další!                                                                  Jiří Patočka Gyro metoda nebo-li jóga pro tanečníky

V TJ ZŠ Chabry, na hodině Senior fi t jsme měli hostující 
cvičitelku z Čakovic Alenku Kopeckou, která nám přivezla ukázat 

gyro metodu nebo také jógu pro tanečníky. V USA ji vytvořil Juliu 
Horvath, který zkombinoval dlouholeté zkušenosti tanečníka a 
gymnasty s hlubokými znalostmi jógy a čínské medicíny. Cvičení 
využívá gyrokinetiku (pohyb částí těla po kruhové dráze) jako 
základního prvku k mobilizaci a pohyblivosti kloubů a současně 
k protahování a posilování svalů s minimálním úsilím. Tím 
zvětšuje sílu, kloubní pohyblivost a koordinaci. Zahrnuje mnoho 
principů jógy, tance, gymnastiky, tai-či a plavání. Metodou jsme 
posílili, zpevnili a krásně celé tělo prodýchali s minimálním 
úsilím. Velmi zajímavé cvičení a cvičící ve skupině jsou nadšení! 
Do skupiny může přijít každý, kdo má zájem, a to po celý rok. 

Všichni jste vítáni! Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

Chaberská fotbalová mládež
Fotbalová sezona je v plném proudu a naše mládežnická mužstva 
nám dělají radost nejen herně, ale i výsledkově. Současně nás 
těší, že se naše řady rozrůstají o nové hráče a hráčky ve všech 
kategoriích.
Předškolička: tyto 5 - 6leté děti sice ještě nehrají zápasy, ale 
přijďte se podívat, s jakým zaujetím cvičí pod vedením  trenéra 
s licencí UEFA paní. Patákové 
Mladší přípravka: zde se výsledky ještě nesledují, ale soutěžní 
zápasy se hrají jako o ligu mistrů a každá branka je náležitě 
oslavována.
Starší přípravka: na jaře jede jako parní válec. Zvítězila 
v 6 utkáních a nestačila jen na ligový Meteor. Aktuálně jsou kluci 
a holky z Chaber na 4. místě tabulky!
Mladší žáci: drží stále krásné druhé místo a jen těsná prohra 
s Admirou 3:2 nás připravila o aktuální vedení v soutěži.
Mladší dorost: tento tým je největší překvapení pro nás i soupeře. 
Kluci jsou namícháni se staršími žáky a na jaře jen jednou 
prohráli, v dalších zápasech sbírají samé vítězství a remízy. 
Starší dorost: tahle parta na jaře neztratila ani bod! 
a pokračuje v tažení za postupem do Pražského přeboru. 
Více na: www.skchabry.cz                                           

Jan Škurek



Kalendova Chabrybárna má své návštěvníky už trvale na háčku 
Po čtyřech letech své existence Chabrybárna nejenže oživila naši obec a vzbudila zájem místních i 
přespolních gurmánů, ale i zájemců o přírodu, ekologii a živé ryby.  

   Chtěli jsme oživit tradici prvorepublikových rybáren. Těší nás, že náš nápad vybudovat Chabrybárnu pomohl zviditelnit naši obec, 
což je pro nás hodně zavazující. Nabídku máme postavenou na čerstvých rybách, které jsou pro nás spolu s kvalitou na prvním místě. 
Doplnili jsme ji o ryby grilované a uzené včetně celoročního provozu bistra. Naším (nad)produktivním cílem je naučit jíst lidi ryby. 
Uvědomujeme si smutná čísla v celosvětovém měřítku, kdy jsme na chvostu žebříčku v konzumaci ryb. Budoucnost vidíme právě 
v produkci sladkovodních ryb, u kterých je zaručena kvalita, a jsou velice zdravé pro člověka. 
   Hosté si pochutnají na nejrůznějších rybích specialitách. Pokud lidé zavolají předem, dá se z ryb sehnat 
úplně všechno. Chodí k nám nejen místní, ale o víkendech i rodiny s dětmi na výletě, zastaví se tu cyklisté 
nebo projíždějící turisté. Pořádáme nejrůznější akce, nejhlavnější se váže k výlovu rybníků tzv. podzimní 
Rybobraní, krásné jsou u nás Vánoce. Vloni jsme se zúčastnili prvního vánočního „Apetit pikniku“, který se 
konal v pražském parku Grébovka. 
   Na vlastní oči se u nás mohou návštěvníci podívat, jak se ryba porcuje. Výhoda rybárny je, že díky kvalitním dodavatelům seženeme 
čerstvé ryby i mimo klasickou sezónu sladkovodních ryb. Všechny ryby si lze koupit domů, nebo vám je rádi připravíme k jídlu na místě 
a poradíme i s jejich úpravou. V kádích máme až 11 druhů sladkovodních ryb. Když je hodně hostů, nestačíme se otáčet a obsluha je 
v jednom kole, což nás těší nejvíce. Nejlepší okamžik je, když škrtneme jídlo v jídelním lístku. 
   Naším cílem i přáním je nabídnout zákazníkům široký sortiment sladkovodních ryb vysoké kvality za přijatelné ceny. Úzce 
spolupracujeme s restaurační sítí Ambiente, kdy se vzájemně obohacujeme o své zkušenosti, které následně využíváme v nabídce 
zákazníkům. Učíme lidi jíst kapra, tak jako si ho vychutnávala vrchnost ve středověku (zapíjel se pivem), kdy losos byl běžnou součástí 
jídelníčku chudiny. A to se nám daří, jelikož si u nás kapra dávají i zákazníci, kteří říkají, že by si kapra nikdy nedali. Vtip je v tom, že se 
k nám vracejí i se svými kamarády. Těšíme se na vás. Více na www.chybrybarna.cz          Jan Kalenda (syn), Josef Kalenda (otec)

A takhle my si tu žijeme… 
Rok 2007 - Nechtělo by to po obědě 
sladkou tečku…, rozjímám u snídaně, 
když přemýšlím nad tím, co uvařím 
k nedělnímu obědu. Ano, chce to 
čokoládový koláč, co se po něm jen 
zapráší. Šlehám, rozpouštím máslo 
a čokoládu, míchám a, a, a… sakra! 
Nemám mouku. Co teď? Zazvonit 
na sousedku, jak jsem byla zvyklá 
v dětství, když jsme bydleli v ulici plné 
rodinných domů? Jenže já bydlím 
v paneláku, je neděle před polednem, 
polovina obyvatel jela na víkend na 
chatu, druhá polovina je sice doma, 
ale neotevírá; v domě téměř nikoho 
neznám a každý je každému podezřelý. 
   

Střih; rok 2018 – několik let po přestěhování do Chaber. … zvoním 
na sousedku nebo posílám sms několika dalším sousedům a kromě 
nabídky chybějící mouky se mi dostává nabídka čerstvě upečené 
bublaniny, bábovky a kdejakých dalších laskomin, „ať si, Ivanko, 
odpočineš, vždyť máme napečeno!“ Řeknete si, nic zvláštního. Je 
to jen mouka. Jenže: co když Vám před půlnocí přestane jet na 
opačném konci Chaber, než bydlíte, auto? Zavoláte odtahovku? 
Ne, mohu se spolehnout, že někdo ze sousedů mi ochotně pomůže. 
A třebaže  nabízím revanš, odmítá. Prostě sousedská výpomoc, 
kterou z paneláku neznám. A když Vám sousedé sami nabízejí, 
že Vám pohlídají děti?! Třešnička na dortu. Mám Chabry ráda, 
protože jsou pro mě rodinou, na kterou se mohu spolehnout. Je to 
rodina, která vždy pomůže. Rodina, která mě nenechá ve štychu. 
Ráda někam patřím a jsem pyšná na to, že už spoustu let patřím 
právě sem. Nenarodila jsem se v Praze a vždycky jsem odmítala 
být Pražačka, i když v Praze žiji už více než polovinu života. 
Odjakživa jsem byla Hradečačka. Připouštím; jsem pyšná na to, 
že v posledních letech se cítím jako Chaberačka.         Ivana Fára 

inzerce

Kalendova Chabrybárna má své návštěvníky už trvale na háčku 
Po čtyřech letech své existence Chabrybárna nejenže oživila naši obec a vzbudila zájem místních i 
přespolních gurmánů, ale i zájemců o přírodu, ekologii a živé ryby.  

Dobře utajovaná Kolo-krůta
Minimálně 13. ročník a nikdo nic neví!?! 
Tak jako všechny cesty vedou do Říma, vedou každý 
rok trasy cyklistů do cíle na dvůr restaurace U Míšků 
v Chabrech. Zde již každoročně čeká vynikající grilovaná 
krůta a žlutý trikot pro vítěze. 
   Tento každoroční májový výlet se těší velké oblibě. Vloni 
se jelo z Mladé Boleslavi kolem Jizery a letos okruh Prahou:  
přes přívoz v Klecanech, na Bílou Horu, Prokopské údolí a 
Stromovkou na základnu. 
   Velký dík patří organizátorům a „trasařům“ Pánům Radkovi 
Štěpánkovi a Martinu Grossovi. 

Díky za krásnou akci a skvělé počasí.  
Pepa Mitošinka

Chabry mají talent 2018 – IV. ročník 
Pod záštitou Kulturní a sociální komise a ve spolupráci s KC Chaberský dvůr se dne 
26. dubna 2018 konal už čtvrtý ročník akce „Chabry mají talent“. Je nutno říct, že se tu 
v Chabrech máme skvěle. Nejenže máme Chabrybárnu a plánuje se založení pěstírny 
šneků, ale hlavně máme velkou a bohatou líheň skvělých talentů! Moc všem děkujeme za 
účast. Byli jste famózní! Od nejmladšího tříletého účastníka až po nejstarší, od tanečnic 
přes hudebníky až po recitátory (letos dokonce zazněla i báseň v ruštině). Dík patří 
i báječnému publiku. Jak jsem loni slíbila, tak se i letos stalo. Na závěr tleskaly děti svým 
rodičům a podporovatelům, protože bez vaší péče by se jejich talent nerozvinul. Do roka 
a do dne se těšíme zase!                                                         Kateřina Šilhová Šafránková

Školy, sdružení     11
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12   Téma: školství

Starosta se setkal s občany a diskutoval s nimi na téma: 
školství, dostavba školy a nová hřiště 
Na diskusním setkání s místními občany dne 23. května 2018 nastínil starosta Miroslav Malina stav zdejších mateřských škol  
a představil problematiku kolem dostavby Základní školy Spořická, pro kterou je příprava výběrového řízení v plném proudu. 
   Během informačně pestrého večera dostali v Chaberském dvoře prostor na své dotazy také přítomní občané. Starosta tak kromě 
vlastní prezentace reagoval na otázku k prázdninovému provozu mateřských škol v obci, který bude dle běžné praxe bohužel zřejmě 
opět s několikatýdenním přerušením, ale detaily bude ještě s vedeními škol vyjednávat a včas o nich občany informovat. V rámci 
připraveného projektu ZŠ také upřesnil jednomu z tazatelů, proč je nezbytné zbudování nejprve nové kuchyně a technického zázemí, 
které je kvůli hygienickým požadavkům podmínkou pro další navazující rozvoj školy.

   Ve druhé části podvečera bylo otevřeno téma dětských hřišť a sportovišť, která v letošním roce podstupují výraznou rekonstrukci  
a modernizaci. Radní Jan Vokurka k tématu doplnil informace o dalším nově plánovaném fitparku, a to v parku pod základní školou  
a připojil informace o zásadních úpravách hřiště na Bíleneckém náměstí, u kterého by kromě doplnění několika herních prvků rád 
viděl i zřízení plotu z důvodu zvýšení bezpečnosti, který  by odděloval hrající si děti od blízké komunikace. V závěru debaty starosta 
odpověděl i na dotaz týkající se komunikace, která je v nadměrné míře využívaná projíždějícími automobily, a dochází tak ke znečištění 
životního prostředí zdejších obyvatel, ale i k ničení vodovodních i plynových přípojek, a to v oblasti obce tzv. „Čuby“. Další setkání  
s občany na půdě zdejší radnice bude dle slov starosty brzy následovat. Přitom pro všechny platí pozvánka k diskuzi a vždy otevřené 
dveře radnice pro občany, a to kdykoli, kdy vznikne jakýkoli problém.

Tomáš Trenkler

Školství je pro samosprávu městské části stěžejní oblastí
... pokračování ze strany 3  
   Tento rok dospěly přípravy na zásadní stavební úpravy školy do finále. Cesta k tomuto bodu byla dlouhá a trnitá. Prvním krůčkem 
bylo zpracování studie stavby. Zdánlivě jednoduchá věc, ale pro celou záležitost vlastně zásadní rozhodnutí, určující tvar a rozsah 
budoucí stavby. V našem případě velmi obtížné rozhodování mezi požadovanými vlastnostmi a prostorovými možnostmi pozemku 
ZŠ. Výsledek se, myslím, vydařil. Byla vybrána střední varianta rozsahu (i finanční náročnosti) stavby, ale i tak odhadované finanční 
náklady přesáhly 160 milionů korun. Následovalo zpracování projektové dokumentace, kdy výběrová komise vybrala a pověřila 
liberecký projektový atelier Valbek. Finančně tuto část přípravy zajistil finanční dar společnosti Star Group a.s. ve výši dvou milionů 
korun. Vše s úspěchem dokráčelo až k vydání stavebního povolení. Vlastní realizace stavby bude organizačně velice náročná. První 
etapa předpokládá přestavbu technického křídla současné budovy. Celá severní přístavba šaten, kuchyně a tělocvičny bude rozšířena 
a zvýšena. Toto se sice velmi jednoduše řekne, pojmenuje, ale vzhledem k nutnosti zachování provozu školy se jedná o velkou výzvu.
   Současná dotační politika MHMP nás nutí podniknout okamžité aktivní kroky k realizaci stavby. Rada MČ proto rozhodla o zahájení 
přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby. Pro realizaci 1. etapy bude nutné projekt rozdělit. Předpokládaná výše nákladů je 
kolem 75 milionů korun. Městské části se dosud podařilo získat z dotačních titulů 53 milionů korun. Podle vysoutěžené ceny realizace 
budou zbývající finance uhrazeny z rezervy MČ a doplňující dotace MHMP, případně formou půjčky. Faktické zahájení prací na stavbě 
1. etapy bude záviset na průběhu výběrového řízení. Rok 2019 je stále reálnou možností.                                            Miroslav Malina


