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ZPRÁVY Z ÚŘADU

Úvodní
slovo
Milí Chaberáci,
srdečně vám přeji vše dobré v novém
roce 2019. Ať je pro každého z vás osobně,
i pro nás všechny společně, šťastný, klidný
a požehnaný.
Zatímco příroda se v posledních měsících roku přichystala v pomalejším tempu ke spánku, my jsme se na radnici na
plné otáčky připravovali na vstup do tohoto roku.
V Praze se totiž těšíme náročnému prvenství – jsme nejrychleji rostoucí „nečíslovaná“ MČ a díky naší poloze se nás

týká doslova téměř vše: stavba tranzitního okruhu kolem Prahy, stavba nové ranveje na letišti v Ruzyni, stožáry vysokého
napětí pro severní oblast Prahy i napojení pražské a středočeské dopravy. Zároveň
je tady u nás, v Chabrech, prioritou číslo
jedna dostavba školy, dále pořádné sportoviště a dokončit chodník a celé se to
snažíme podložit multikriteriální stavební a dopravní studií Dolních Chaber. Také
doufám, že se stejně jako já už těšíte na
všechny kulturní, společenské a sportovní
akce, které nás letos čekají, a velmi děkuji
všem, kdo je spolu s námi nebo vlastní aktivitou připravují. Opravdu, není toho málo,
co nás v novém roce čeká. Bojujeme a snažíme se vést Chabry k co nejlepší budoucnosti pro nás zde i v rámci celé Prahy. Vznikají zásadní rozhodnutí pro Prahu, a i proto se neustále setkáváme se starosty MČ,
zastupiteli a řediteli z magistrátu i dalšími kolegy, se kterými jednáme, radíme se,
podporujeme se a snažíme se prosadit.

Výběr ze zasedání rady
Listopad, Prosinec 2018

�měsíční odměny pro neuvolněné členy
ZMČ, stanovila jejich výši a doporučila Zastupitelstvu ke schválení.

schválila

stanovila

Barbora
Floriánová

starostKa MČ

�rozdělení kompetencí členů Rady MČ
Praha-Dolní Chabry, zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise RMČ
a schválila jejich předsedy, gestory a členy.
�vypsání záměru na prodej pozemku parc.
č. 473/1, k. ú. Dolní Chabry, o výměře 190 m2
a pověřila ÚMČ objednáním cenového znaleckého posudku.
�poskytnutí finančního daru MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček, MŠ Beranov, ZŠ
Dolní Chabry a také Ilegumově divadelní
společnosti. Současně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,– Kč pro
spolek DIVOCH z.s. na organizaci 7. ročníku březnového festivalu amatérských divadelních souborů, který se uskuteční v březnu 2019.
�žádost mysliveckého spolku Zdiby-Klecany o finanční dar na nákup krmiva pro
zvěř volně žijící v ekosystému ve výši
15 000,– Kč.
�rozpočtové opatření č. 10 v roce 2018.
�rozpočtové opatření č. 11 v roce 2018.
�vypsání záměru na prodej pozemků parc.
č. 1278/2 o výměře 410 m2, parc. č. 1278/7
o výměře 11 m2 a parc. č. 1278/3 o výměře
2 m 2.

pověřila

�p. Knížka sjednocením informací týkajících se kontroly MŠ Beranov.

projednala

�rozpočtové provizorium na rok 2019, doporučila Zastupitelstvu ke schválení a uložila starostce sledovat čerpání rozpočtu
dle schváleného provizoria.

�počet zaměstnanců pro rok 2019 na počet 15 zaměstnanců.

souhlasila

�s realizací kanalizační přípojky k RD č. p.
683/12 ulice Počeradská, parc. č. 1484, k. ú.
Dolní Chabry.
�s uzavřením dvou samostatných nájemních smluv se spolkem DIVOCH a Studiem
DIVOCH. Pověřila starostku k přípravě příslušných smluvních dokumentů.

Kompletní zápisy naleznete na webu MČ

Výběr ze zasedání
Zastupitelstva
12. 12. 2018
schválilo

�měsíční odměny pro neuvolněné členy
ZMČ pro volební období 2019–2022.
�rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018.
�rozpočtové opatření č. 10 v roce 2018.
�rozpočtové provizorium na rok 2019.

pověřilo

�KV provedením kontroly darovacích
smluv za rok 2018.
�FV provedením kontroly příspěvkových
organizací za rok 2018.
�starostku, aby navrhla bezodkladné přerušení projednávání návrhu změny ÚP
Z 2844 a uložilo RMČ zajištění zpracování studie komplexního posouzení oblasti
„V Kratinách“ s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové
odpočinkové zóny.

Nemám zde prostor popsat to, co jsme
v minulých měsících absolvovali a co vše
probíhá. Vydalo by to na samostatné číslo. Sledujte novinky, které stále přikládáme na naše webové stránky www.dchabry.
cz a na náš Facebook.
Závěrem bych tímto chtěla velmi poděkovat všem svým kolegům za opravdové nasazení, které vložili hned od počátku
do všech činností. A v neposlední řadě patří velký dík všem zaměstnancům úřadu, za
jejich práci a nadprůměrnou agendu, kterou zvládají s naprostou profesionalitou
a úsměvem.
Celá naše radnice je tým v tom nejlepším slova smyslu a já věřím, že konstruktivní práce a zejména pozitivní duch, který
je naším motorem, se zobrazí v celých Dolních Chabrech.
Do nového roku tedy veselou mysl
a pevné zdraví!
Vaše Barbora Floriánová

stanovilo

�termín příštího
6. 3. 2019.

zasedání

ZMČ

na

odvolalo

�souhlasné prohlášení ze dne 28. 11. 2008
o vlastnictví stavby na pozemku parc. č. 14,
k. ú. Dolní Chabry. A zároveň schválilo listinu prokazující právo vlastníka stavby zřídit
na pozemku tuto stavbu.

Setkání starostů

V prosinci proběhlo několik formálních
i neformálních setkání starostů pražských
městských částí. Naše MČ Praha-Dolní
Chabry je členem jak Svazu městských
částí, který vznikl v roce 2012 a sdružuje
malé městské části, tak Sněmu starostů,
který vznikl před třemi lety, kde se setkává
všech 57 starostů z celé Prahy. Spolupráce
všech starostů napříč politickým spektrem
je velkým přínosem. Sdílíme své zkušenosti,
vznikají nové spolupráce, a také zejména
díky těmto uskupením vděčíme za větší
finanční podporu v dalším roce. Pro menší
městské části, jako jsou Dolní Chabry, je
to zároveň dobrá příležitost k setkání
s vedením magistrátu a v neformální
atmosféře představit konkrétní problémy
z naší agendy. Právě na jednom ze
setkání pan primátor a pan náměstek
vstřícně reagovali na mnou přednesený
návrh o jednání o součinnosti územního
plánování Prahy a Středočeského kraje. To
je nyní patová oblast dopravy a výstavby
v celém regionu, který nebyl dostatečně
reﬂektován ani při přípravě MP, ani
v jednáních o okruhu. Návrh ocenili
i další starostové okrajových částí Prahy
a schůzka je již v přípravě.
Barbora Floriánová

ZPRÁVY Z ÚŘADU | KOMISE

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Chaberského zpravodaje, je mi ctí vás v novém roce 2019 přivítat z pozice šéfredaktora v nové Redakční radě a poděkovat té předešlé pod vedením Hany Kunešové za odvedenou práci. Jak jste mohli na první pohled zaregistrovat, nová je i podoba našeho radničního periodika. Cílem je nabídnout vám, čtenářům, přehlednější a čistší časopis, obsahově zaměřený na psané slovo a témata z městské části, která vás opravdu zají-

Místní poplatek ze psů za
rok 2019 je splatný do
31. 3. 2019
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají
dvouletou úlevu do výše 350,– Kč/rok poskytnutou za označení psa mikročipem po
následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce.
Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů (18/2004 a 8/2011 Sb. hl. m. Prahy), jsou
následující:
300,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,– Kč za druhého a každého dalšího
psa chovaného v rodinném domě
200,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů
300,– Kč za druhého a každého dalšího
psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1.500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2.250,– Kč za druhého a každého dalšího
psa chovaného v bytovém domě

Komise pro
okruh
Rostoucí dopravní zátěž se (nejen pro Dolní Chabry) stala jedním z hlavních problémů k řešení. V našem konkrétním případě
je situace komplikována omezením pravomocí samosprávy na úroveň městské části.
Rozdíl oproti statutu obce je dost podstatný. Přesto se bude vedení naší městské
části i nadále problematikou dopravy intenzivně zabývat.
Zásadní otázkou je umístění Silničního
dopravního okruhu kolem Prahy. Nevhodně zvolená varianta by mohla nevratně poškodit životní podmínky pro většinu obyvatel Dolních Chaber.
Samospráva naší MČ byla v minulosti

mají. Chce to ovšem čas, než si vše sedne,
jak má, a vyladíme veškeré mouchy. Pokud
však máte jakýkoli nápad na článek či názor na nový Zpravodaj, podělte se s námi
na adrese zpravodaj@dchabry.cz.
Obsah lednového čísla se z velké míry
ohlíží za uplynulým prosincovým děním
před vánočními svátky, které by šlo shrnout do jednoho slova jako „mikulášské“.
Ve školách, školkách, ale i spolcích a při
akcích na Hrušovanském náměstí děti radostně švitořily a recitovaly Mikuláši, čertu
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož
držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného
k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
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a andělovi naučené říkanky. Živo bylo i na
radnici. Proběhlo druhé zasedání Zastupitelstva a nově zvolené vedení se již plně
věnuje své práci. Spoustu novinek poté
nabízí i kulturní dvoustrana z Chaberského dvora. I o tom a ještě mnohem víc se
dočtete na těchto listech.
Za celou Redakční radu vám přeji v novém roce hodně štěstí, pohody a klidu.
Tomáš Trenkler

Vzory tiskopisů:

www.praha.eu
Adresa registru: ÚMČ Praha-Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské
nám. 253/5, 184 00, Praha 8, tel: 283 851 272,
e-mail: gabriela.chamrova@dchabry.cz.
Gabriela Chamrová, referent ÚMČ

Poplatky je možné zaplatit

na pokladně v úřední dny (Po, St 7:45–
12:00, 13:00–17:45 hod), podatelna ÚMČ
Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám.
253/5, nebo bankovním převodem na účet
č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS
popisné číslo domu (červené).

Povinnost chovatelů

� ohlásit psa staršího třech měsíců do
evidence MČ Praha-Dolní Chabry (k přihlášení je nutno doložit: očkovací průkaz, doklad o označení psa mikročipem)
� přihlásit psa do registru chovatelů psů
MHMP do 15 dnů od označení psa čipem, tetováním (veškeré informace naleznete na adrese www.praha.eu)
� v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 15 dnů,
dokládá se potvrzením od zvěrolékaře
nebo čestným prohlášením (pokud jste
tak dosud neučinili, informujte prosím
příslušný odbor dodatečně)
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese: www.dchabry.cz
www.dchabry.cz/formulare-zadosti

Podrobné informace k poplatkům ze psů
naleznete společně s dalšími zprávami
z radnice na webu www.dchabry.cz.

vždy pevným prvkem hnutí, které požadovalo racionální řešení problému. V posledních letech se dokonce postavila do čela
aktivit v této oblasti.
Současné vedení MČ jednoznačně potvrdilo pokračování nastoupených aktivit. Setkání uskupení Starostové pro okruh,
které se konalo 22. listopadu v Radonicích, se za Dolní Chabry zúčastnila starostka Barbora Floriánová a já jako předseda
nové Komise pro okruh Rady MČ. Zástupci
uskupení projednali současné a budoucí
možnosti aktivní účasti dotčených oblastí. Deklarovali především setrvalé postoje
účastníků seskupení.
V pondělí 10. prosince 2018 se uskutečnilo jednání Komise v novém složení. Zasedání uvedla starostka MČ a přítomní
jednomyslně rozhodli o pokračování sou-

časných aktivit MČ. Jako předseda Komise
jsem o výsledku jednání informoval Zastupitelstvo MČ, které tento postoj na svém
veřejném zasedání 12. prosince potvrdilo
mimo jiné oznámením účasti na soudním
řízení 18. prosince. Zde se několik fyzických osob, Spolek Chvalská a Dolní Chabry
jako jediná MČ domáhali zrušení části ZÚR
hl. m. Prahy, která umisťuje okruh do blízkosti hustě zastavěných oblastí bez splnění povinnosti prověřit reálnost a proveditelnost záměru.
Úřad MČ připravuje organizaci nejbližšího jednání Starostů pro okruh, které je
plánováno na termín v polovině měsíce
ledna 2019.
Miroslav Malina,
předseda Komise pro okruh

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu
a také Facebooku městské části:
www.dchabry.cz
a FB: Městská část Praha-Dolní
Chabry
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Zastupitelé schválili
rozpočtové provizorium na
rok 2019
Na prosincovém zasedání místního zastupitelstva 12. prosince 2018 bylo projednáváno hned několik bodů týkajících se rozpočtu MČ. Jeho provázanost s rozpočtem
hl. m. Prahy ukládá zastupitelům přijmout
každoročně s koncem roku rozpočtové
provizorium. Podle něj bude MČ čerpat finance až do schválení rozpočtu na prvním

KAVÁRNIČKA pro dříve
narozené

letošním zasedání. Byla také přijata dvě
rozpočtová opatření a stanoveny odměny
pro neuvolněné zastupitele za jejich funkce pro rok 2019. Kontrolní výbor byl pověřen provedením kontroly loňských darovacích smluv a Finanční výbor kontrolou loňského hospodaření příspěvkových organizací.
Starostku Zastupitelstvo pověřilo, aby
na ZHMP navrhla bezodkladné přerušení
projednávání návrhu na změnu územního
plánu Z 2844 a současně uložilo Radě MČ

KAVÁRNIČKA v lednu 2019

Ve středu 19. 12. jsme se v prostorách CHD
naposledy sešli v letošním roce u dobré
kávy a malého občerstvení. Ani předvánoční čas nezabránil skalním hostům kavárny přijít a dobře se bavit. Došlo dokonce i k dohodě, že by bylo dobré společně
vyrazit i v zimním období za krásami naší
vlasti na jeden z dalších výletů. Předpokladem je dobré počasí, zdraví a hezké místo
určení. Pozdravit nás přišla i paní starostka, která přítomným popřála především
hodně zdraví v roce 2019. Skalní návštěvníci kavárny zvou mezi sebe i nové zájemce. Neváhejte a přijďte mezi nás. S námi je
vždycky fajn.
Hana Marie Kunešová

Sejdeme se opětovně vždy první a třetí
středu v měsíci. V lednu se na vás všechny těšíme ve dnech 2. 1. a 16. 1. v čase od
15.30 hod.
Při druhém setkání se můžete těšit na
účast starostky Barbory Floriánové.

www.dchabry.cz
www.kulturachaberskydvur.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry
Individuální setkání se starostkou MČ lze dojednat:
e-mail: barbora.ﬂorianova@dchabry.cz
tel.: 283 851 272
INZERCE

inzerce@dchabry.cz
nejpozději do
15. dne v měsíci.
redakce

Vážená sociální komise,
děkuji všem za milé přání k mým 84. narozeninám a zároveň i za sladký dárek a poukázku. Přeji vám všem krásné dny prožité v celém roce 2019, přeji především mnoho štěstí a zdraví. Se srdečným pozdravem,
Marie Němečková

INZERCE

Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu a také Facebooku městské části:

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali
na emailovou adresu

Poděkování

95x135_Nedved_navrh7_tisk.pdf 1 19.07.2018 20:05:43

OTEVŘENÁ RADNICE

Inzerce

zajištění vypracování studie komplexního
posouzení oblasti „V Kratinách“ s důrazem
na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové odpočinkové zóny.
Na vědomí zastupitelé přijali aktuální
zprávu předsedy Komise pro okruh o stavu
jednání a dalších krocích. A v posledním
bodě vyřešili dlouhodobý majetkoprávní vztah pozemku č. 14, k. ú. Dolní Chabry.
Termín dalšího zasedání byl stanoven na
6. března 2019.
Tomáš Trenkler

VODA, PLYN
TOPENÍ
Montáž a oprava rozvodů
a spotřebičů. Veškeré
instalatérské, plynařské
a topenářské práce, čištění
odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

DOPISY
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Změna územního plánu Prahy
Z2844 - Beranovka

Odpověď starostky
na dopis zastupitelky Šilhové Šafránkové

Jako bod programu veřejného zasedání zastupitelstva, které se konalo 12. prosince, jsem navrhla projednání změny
územního plánu ve věci ulice V Kratinách (Beranovky).
Můj návrh usnesení požadoval, aby zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s dalším projednáváním změny územního plánu Z2844, která se týká se přeměny Beranovky na silniční komunikaci a zároveň pověřilo starostku, aby radě a zastupitelstvu hlavního města předložila návrh na ukončení projednávání změny. Návrh nebyl přijat. Starostka předložila jako
protinávrh své usnesení, pro které hlasovaly společně ODS
a VPCH. Starostce se tak uložilo podat návrh pouze na přerušení projednávání návrhu územní změny Z2844, kterýžto návrh dokonce starostka prezentuje jako přísnější než návrh na
úplné stažení. Ač původně na hlavním městě Praze společně s Alenou Hájíčkovou a Hanou Francovou sama prosazovala úplné stažení změny z projednávání.
Projednávaná změna územního plánu Z2844 má stále
status pořizované změny. To znamená, že může být kdykoli zastupiteli hlavního města projednána a tedy i schválena.
Usnesení zároveň uložilo radě městské části povinnost zajistit zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Kratinách“ s důrazem a zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové odpočinkové zóny. Bohužel paní starostka
nedokázala bez emocí věrohodně odpovědět na jednoduchou otázku, za co bojovala na hlavním městě kdysi a v čem
se po volbách situace změnila a ztratila nad sebou kontrolu.
Celá diskuse k bodu bude jistě k dispozici na zvukovém záznamu ze zastupitelstva.
Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka

Domnívám se, že diskuze byla věcná a konkrétní, což dokládá i audiozáznam, kde vysvětluji věc paní zastupitelce dokonce několikrát. Malá
rekapitulace. Impulz ke Kratinám přišel zvenčí, mohl se ho ujmout
kdokoli. Chopila jsem se jej, opakovaně obesílala všechny zastupitele a získávala podporu napříč magistrátem. Dvakrát jsem za Beranovku
promluvila na jednání na magistrátu. Paní kolegyně mohla také kdykoli vystoupit nebo zajistit podporu, nestalo se. Jistě nyní koná v dobrém
úmyslu, nicméně nezná přesně stav kauzy a nedokáže zařadit Beranovku do kontextu Chaber. Na dotaz, zda má nějaký konstruktivní návrh, jak by se tedy mělo řešit dané území chce-li změnu stáhnout, odpověděla, že ona plán nemá, to máme vymyslet my. Na otázku, zda ví,
co je v územním plánu na západ od Beranovky, že neví… Pozoruhodné.
Já naopak vývoj kauzy přesně znám, věnuji se jí celou dobu a můj návrh má i podporu zastupitelů magistrátu. Je třeba důsledně odlišit, zda
řešení pouze atraktivně vypadá či zda je funkční a reálné.
Nyní je změna Z2844 přerušena s tím, že magistrát čeká, jaký plán
Dolní Chabry představí. Máme důvěru, že jako MČ předneseme, co
opravdu chceme - to je to podstatné. Nemá nyní význam stahovat
změnu bez alternativy. Vzhledem k tomu, že komunikace na Beranovce
je součástí Metropolitního plánu, tohle je v podstatě jediná možnost,
kdy my, jako MČ, máme vliv na její podobu.
Prostor kolem Beranovky je komplikovaný. Kromě přivaděče k okruhu se zde nově plánuje zdvojené vedení 400 kV, tedy ty největší sloupy
vysokého napětí, a celá oblast bude v ochranném pásmu. Právě proto musíme vytvořit a snažit se prosadit náš vlastní plán a vizi pro Dolní Chabry. To je teď naše práce, nikoli medializace deklarací a postojů. Není konstruktivní plést si komunální politiku se senzacechtivým
bulvárem.
Barbora Floriánová, starostka MČ

další příspěvky naleznete na webu městské části.

Komentář k poslednímu
zastupitelstvu
V polovině prosince se naše nové zastupitelstvo sešlo na svém druhém jednání. Na
programu bylo celkem 12 bodů, za opozici jsme navrhli revokaci usnesení ZMČ Praha-Dolní Chabry týkající se změny ÚP 2844
(komunikace V Kratinách) a deklaraci stanoviska k plánované výstavbě Silničního
okruhu kolem Prahy. Problematiku obou
těchto bodů považujeme pro naši obec za
zásadní. Komunikace V Kratinách přivede
dopravu přímo před školu a otevře cestu k další výstavbě v oblasti za ní. Dopad
výstavby okruhu v jižní variantě na životní prostředí v Dolních Chabrech není třeba vysvětlovat.
Za sebe okomentuji bod týkající se
okruhu, jehož jsem byla předkladatelkou.
Výstavba Silničního okruhu kolem Prahy je
jednotící prvek ve všech volebních programech i koaliční smlouvě. Jediný problematický moment je, že část současného vedení byla zvolena za ODS a o této straně je
známo, že nekompromisně prosazuje jižní variantu okruhu. Naposledy ODS nabízela vedení HMP pomoc s řešením dostavby SOKP, aby se jeho dokončení významně urychlilo. Nejen proto nám přišlo důležité veřejně deklarovat, že současné vedení MČ bude bránit výstavbě okruhu v „jižní variantě“ a usnesením se zaváže aktivně prosazovat vzdálenější variantu Silnič-

ního okruhu kolem Prahy. Bohužel tento
bod byl při schvalování programu vedením obce z projednávání vyřazen s odůvodněním, že takové usnesení je nadbytečné. Místo toho byl zařazen bod Informace o výstavbě SOKP, ve kterém zastupitelstvo pouze vzalo na vědomí informace pana Maliny o jednání Komise pro Silniční okruh kolem Prahy a schůze Starostů pro okruh.
Nepovažuji konečný výsledek za šťastný a chtěla bych zdůraznit, že původní bod
nebyl na program navržen proto (jak na
zastupitelstvu zaznělo), že bychom vedení
obce v postoji k okruhu nedůvěřovali nebo
ho zpochybňovali, ale jako poselství občanům Dolních Chaber, Suchdola, Ďáblic, ale
i magistrátu hl. města a jako důkaz jednoty zastupitelstva v této problematice. Naopak oceňuji aktivní přístup v pracovní skupině Starostů pro okruh i samotné zřízení
Komise pro okruh.
Hana Francová
zastupitelka

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.

Odpověď starostky
a Rady MČ na dopis
zastupitelky Francové
Naše koalice je jednoznačně proti jižní variantě SOKP. A vzhledem k tomu, jak významně se v boji proti okruhu angažujeme – 18. 12. jsme se například účastnili
soudního řízení ve věci AZÚR – nám připadá nesmyslné vynášet nějaké pozdní deklarace, že jsme opravdu proti okruhu. To,
co děláme, je mnohem více než deklarace.
Ostatně, osobně bojuji proti okruhu v jižní
variantě více než 15 let, ještě než jsem byla
zastupitelkou, a dokonce i s tak zásadním
výsledkem, že díky intervenci v Bruselu,
kterou jsem zmobilizovala proti financování jižní varianty, tu okruh možná nestojí už
dnes. A s výjimkou zastupitelky Francové
a nové platformy zastupitele Kasy o práci
pro okruh od dalších opozičních zastupitelů mnoho nevíme. Deklarace na tom nic
nemění – vztah k okruhu totiž dokládá zejména reálná práce, a tu koalice vykonává
v maximální míře. Stejně tak patří pochvala angažovanosti celé Komise pro okruh.
Věříme, že je tímto vše vysvětleno a společně pracujeme na stejné věci dál.
Barbora Floriánová
a členové Rady MČ Praha-Dolní Chabry
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Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil
12. 1. so 15.00 hod.
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2. 1. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr

Posezení u kávy a čaje
pořádá sociální komise

8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček

Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

10. 1. čt 19.30 hod., Sborovna
12. 1. so 15.00 hod.,
Jak Andělíček Koledníček vánoce prožil
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

15. 1. út 16.30 – 18.00 hod., Dílna pro děti
Vstupné 30 Kč, rezervace nutná

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

22. 1. út 19.30 hod.,
Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Detektivní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

23. 1. st 16.30 hod., Dílna malého novináře
Rezervace nutná
Vstup zdarma

24. 1. čt 18.30 hod., Koncert „Mezi Prahou a Vídní“
Rezervace nutná
Vstupné 90/70 Kč, v prostorách KC CHD

31. 1. čt 19.30 hod., Sestry

Současná hra divadla DIVOCH pro tři herečky a mnoho nálad
Vstupné 120 Kč, Velký sál

o

n

t

a
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DílnIČKA pro děti
15. 1. út 16.30 – 18.00 hod.
V lednu se s dětmi sejdeme u pracovního stolu při výrobě „sněžítka“. Dílnička je určena pro
děti od pěti let, lektorkou bude Lucie Vodrážková. Všechno potřebné k výrobě „sněžítka/těžítka“ bude k dispozici v KC. Rezervace telefonicky, e-mailem nebo osobně v KC CHD. Vstupné 30,– Kč.

Divadelní hra divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

K

Jestlipak víte, kdo je Andělíček Koledníček? Nevíte? Tak my vám prozradíme, že je to takový malý a trochu popletený Andílek, který vás zavede do
středověku. Vy nevíte, co je středověk? To je dávná, moc dávná doba,
kdy nebyla žádná auta, žádné počítače, žádné mobily a dokonce ani žádná elektřina. Svítilo se svíčkami a lidé si hodně vyprávěli. V té době se Vánoce slavily úplně jinak. A právě o tom vám
bude Andělíček Koledníček vyprávět. Provede vás Vánocemi den
po dni, ukáže vám spoustu vánočních zvyků a hlavně se bude zpívat a hrát na středověké nástroje. A budete-li chtít, můžete si i vy
takový středověký hudební nástroj vyzkoušet a zahrát si na něj.
Hrají: Vlaďka Kužílková, Marcela a Karel Jakoubkovi
Délka představení: 60 minut.

t

283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz
chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.
Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Dílna malého novináře
23. 1. st 16.30 hod.
Do naší knihovny přijala pozvání paní Michaela Vetešková, rozhlasová novinářka, autorka divadelních her a knižních reportážních
pohádek pro děti. V roce 1996 byla za divadelní hru „Jak psát divadelní hru“ nominována na Cenu Alfréda Radoka. M. Vetešková pracuje jako vedoucí redakce kulturního zpravodajství Českého rozhlasu. V knihovně uspořádá workshop s názvem „Dílna malého novináře“, který dá dětem
nahlédnout pod pokličku práce rozhlasového reportéra, děti se
seznámí s procesem tvorby reportáže a poslechnou si také autorské čtení z nejnovější knihy paní Veteškové.
Workshop je vhodný pro děti 8–11 let (cca 3.–5. třída ZŠ), počet
míst omezen, rezervace (tel., e-mail, osobně v KC CHD) nutná,
vstupné zdarma. Koná se ve středu 23. 1. 2019 od 16.30 do 18.00
hod. V této době bude provoz knihovny omezen.
Těšíme se společně s autorkou na děti i jejich rodiče, kteří se mohou v případě zájmu také zapojit.

Koncert „Mezi Prahou a Vídní“
24. 1. čt 18.30 hod.
(Anonymní loutnová hudba kol. r. 1700)
Hudební kultura barokní Prahy byla během 17.
a 18. století pod výrazným vlivem habsburské
metropole, který se nevyhnul ani v Čechách
tehdy velmi rozšířené loutnové tvorbě. V této
souvislosti nabízený program uvádí několik kompozic, jejichž autorství není v současné době jednoznačně prokázáno, avšak jejich
vznik lze snadno předpokládat právě v pražském či vídeňském
prostředí. Jde tedy o typický repertoár své doby, jehož využití se
uplatňovalo převážně při soukromých hudebních aktivitách vyšších společenských vrstev. Zveme tímto na koncert pana Milana
Černého, hrajícího na barokní loutnu, jež je kopií nástroje podle
originálu Johanna Christiana Hoffmanna (Lipsko cca 1730). Koncert se uskuteční v komorním prostředí KC CHD. Rezervace (tel.,
e-mail, osobně v KC CHD) nutná, vstupné 90/70 Kč.

CHABERSKÝ DVŮR
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CHABERSKÁ KNIHOVNA

Eva Böhmová
v Chaberském dvoře

OTEVÍRACÍ DOBA

Koncem loňského roku se uskutečnila v galerii Chaberského dvora vernisáž k níže zmíněné výstavě „Patchwork
s láskou“ výtvarnice Evy Böhmové. Její díla, ušitá z těch
nejmenších kousíčků látky do nádherných kompozic,
vzbuzovala oprávněný zájem návštěvníků především ženského pohlaví. Jistě si všechny z nás dovedly představit
ten nekonečný čas a obrovskou trpělivost, které byly při
tvorbě těchto mistrovských děl třeba. O tom, že byla ušita
s láskou k této práci, i k lidem pro které byla určena, není
pochyb. Paní Böhmová nás se základy patchworku posléze seznámila na svém tříhodinovém workshopu. Všechny zúčastněné dámy a slečny si odnášely domů vlastnoručně ušitou patchworkovou vánoční ozdobu a pozitivní
náladu z příjemně stráveného podvečera. Charizmatická
paní Böhmová se nabídla, že v případě zájmu uskuteční na přelomu jara a léta několik dalších tvůrčích dílen,
při kterých by se zájemkyně naučily i další patchworkové
techniky. V případě zájmu získáte více info v KC.

PO ZAVŘENO
ÚT 10.00–12.00, 13.00–18.00
ST 10.00–12.00, 13.00–18.00

ČT 10.00–12.00, 13.00–18:00
PÁ 08.00–12.00, 13.00–16.00
SO 10.00–12.00, 13.00–18.00
NE ZAVŘENO

Krátce z chaberské knihovny
V posledním čtvrtletí roku došlo k výměně knihovnic. Barboru Šedovou,
která nastoupila mateřskou dovolenou, nahradila Alena Wachtlová.
„Těším se na všechny stávající i nové čtenáře, ale i další návštěvníky
chaberského Kulturního centra. Školáky a studenty zvu, ať si přijdou vypůjčit doporučenou četbu, kterou se snažím doplnit o další žádané tituly. Připomínám, že na webu městské části je odkaz na on-line katalog, ve
kterém je možné si ověřit dostupnost požadované knihy, případně si právě vypůjčenou knihu zarezervovat. Dále je v tomto katalogu po zadání výběru, Seznamy a novinky’ možné zobrazit seznamy nově pořízených svazků dle zvoleného období. Přírůstků je každý měsíc více, než je prezentováno ve Zpravodaji, a doplňují se průběžně celý měsíc. V listopadu a prosinci došlo také k zařazení mnoha knih z darů našich spoluobčanů do
knihovního fondu, proto byly přírůstky v těchto měsících opravdu vysoké.
Všem dárcům moc děkujeme,“ uvedla Alena Wachtlová a pozvala čtenáře
do prostor knihovny. Všem čtenářům přejeme krásný, pohodový a na dobrou četbu štědrý rok 2019!

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

KC CHD v uplynulém roce
a poděkování
Ohlédněme se za rokem 2018 a připomeňme si zajímavé akce, které se v prostorách
KC Chaberský dvůr minulý rok pořádaly.
Předem bych ráda zmínila organizačně asi nejnáročnější akce, tedy výstavy. V únoru bylo KC vyzdobeno fotografiemi chaberských masopustů z předchozích
let, v březnu bylo možné obdivovat výjimečnou sérii deskových reliéfních obrazů českých panovníků od autorky Jarmily
Haldové. V dubnu k nám přijeli prezentovat své oděvní modely studenti a studentky VOŠON a SPŠO v Praze. Květnová výstava „Cesta časem“ byla pro velký zájem prodloužena až do podzimních dnů, a tak jsme
měli až donedávna možnost obdivovat na
nádvoří úřadu MČ sochy Petra „Fídi“ Fidricha. Její vernisáž v létě doprovodil svým vystoupením zpěvák Tomáš Klus. Po prázdninové pauze se v září usadil v KC CHD „Červotoč“, neboli společná výstava Markéty

Gravírovaný betlém
V galerii Chaberského dvora byl
na konci roku vystaven gravírovaný betlém místní spoluobčanky paní Jitky Ferstové. „Nápad vybrousit betlém do skla mě napadl
asi před šesti lety, to jsem měla,
,gravírku‘ asi sedm let. Nejdřív
jsem musela vymyslet a udělat
návrh z papíru. To trvalo asi týden
před pěti lety. Letos jsem si řekla,
že je načase ten nápad konečně zrealizovat. Využila jsem
tedy letošního suchého a horkého léta, nakoupila ochranné pomůcky (brýle a respirátory), sklo a brusná tělíska do
gravírky. V září jsem pak konečně začala pracovat – venku na zahradě kvůli skelnému prachu, kterého bych jinak
měla plný dům… Teď byl v prosinci na výstavě v Chaberskem dvoře, ale pak si ho odveze předsedkyně krajanského sdružení v Kruščici (Srbský Banát), kde bude umístěn
do místního kostela sv. Václava,“ sdělila ke svému dílu autorka Jitka Ferstová. Za zapůjčení betléma do galerie v KC
CHD jí tímto děkujeme a přejeme jejímu uměleckému dílu
šťastnou cestu do dalekého Banátu!

Knorové, Evelíny Ženíškové, Karolíny Bathory a Alžběty Moravcové a jejich tvorba
ve formě grafik, kreseb, keramiky a trojrozměrných objektů. V říjnu se v podkroví KC
uskutečnila společná výstava velkoformátových fotografií zimního Islandu od Pavlíny Basařové a digitální ilustrace její dcery
Terezy Basařové. Listopad nám zpříjemnila hojně navštěvovaná výstava „Patchwork
s láskou“ paní Evy Böhmové. O tom, že název byl zvolen výstižně a že výrobky musely
být ušity s láskou k tvořenému dílu, se po
jejím zhlédnutí nedalo pochybovat. Tradičně nám na konec roku galerii KC zaplnily
výrobky pacientů a terapeutů z dílen Psychiatrické nemocnice Bohnice. Děkujeme
i jejich jménem všem, kteří projevili tradičně zájem o tuto výstavu a nějaký předmět
zakoupili. Po celý prosinec galerii doplnily
nádherné betlémy a další vánoční výrobky
z přírodních materiálů paní Heleny Bucharové a unikátní zasklený gravírovaný betlém paní Jitky Ferstové. Oběma spoluobčankám z Dolních Chaber vřele děkujeme!

Dále se u nás mohli chaberští občané
v průběhu roku zúčastnit cestovatelských
přednášek. Kromě cestování jsme také besedovali na téma homeopatie, péče o pleť
nebo motivace dětí k učení.
Akcí bylo mnohem více, ale není možné připomenout všechny. Proto mi dovolte poděkovat všem zúčastněným a aktivním občanům, kteří se podíleli na jejich
přípravě.

Přejeme všem krásný a úspěšný rok 2019.
za KC CHD Alena Wachtlová,
Jitka Goldsteinová
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Advent – doba
rozjímání
a dobročinnosti
První dvě svíčky na adventním
věnci
byly
v prosinci 2018 slavnostně rozsvíceny v chaberském kostele. První z nich jsme zapálili společně se sousedy
bohnickými, kteří s námi uspořádali koncert Barokní Roráte. Druhou svíčku zažehla paní starostka Barbora Floriánová při
Slavnostech v Adventu.
Jelikož naše sdružení kromě radosti
a rozjímání chtělo letošní advent obohatit o dobročinnost, rozhodli jsme se vybírat dobrovolné vstupné s cílem použít tyto
peníze na zrestaurování barokního obrazu Stětí sv. Jana Křtitele. Vše se podařilo. Obě slavnosti byly velmi zdařilé, s velkým počtem návštěvníků a krásným výtěž-

kem 15 000 Kč. Máme tedy vybráno a obraz
může být v tomto roce zrestaurován. Poděkování náleží všem lidem dobré vůle – organizátorům včetně MČ Praha-Dolní Chabry, účinkujícím a hlavně vám všem, kteří

jste přišli a přispěli nejen svým vstupným.
Přejeme do nového roku 2019 vše dobré a spoustu inspirativních a pěkných chvil.
Jana Snížková
a Martina Mrňavá

KOMISE A ŠKOLY

Vánoční posezení
chaberských seniorů
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Pf 2019

Článek o vánočním posezení
v Chaberském dvoře 20. 12. 2018 nebyl
otištěn. Těšit se na něj i s mnoho
fotografiemi můžete v příštím čísle.

Přejeme klidné svátky a čas na rozjímání.
Občanské sdružení na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s.

Cenu Laskavec 2018
si letos odnesla
i Věra Doušová
Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí nás šťastnějšími. Prospívá našemu zdraví, a hlavně je nakažlivá.
Cenu uděluje Nadace Karla Janečka. Letos
bylo oceněno dvanáct laskavců. Jde o lidi,
kteří nezištně pomáhají druhým a konají
neobyčejné věci pro své okolí, a tím motivují ostatní. Slavnostní akt proběhl dne
14. října 2018 ve Stavovském divadle v Praze. V průběhu večera vystoupilo pět inspi-

Adventní výlet
na Sychrov

Dne 1. prosince jsme vyjeli za mrazivého
sobotního rána do Sychrova, kde se na nádvoří zámku konaly adventní trhy. Zaujaly nás krásně nazdobené stánky, kde jsme
nakoupili různé dárky pro své nejbližší.
Samozřejmostí byla ochutnávka svařeného vína, horkého punče nebo grogu, které nesmí chybět na žádných adventních

Soutěž škol
v šachu

Žáci naší základní školy se zapojili do soutěže pořádané Šachovým svazem České republiky. Na konci září proběhlo školní kolo
soutěže za účasti 16 hráčů. V mladší kategorii (1.–5. třída) byli nejúspěšnější: 1. Antonín Pištora (5.A), 2. Petr Dickij (4.B) a 3.
Matěj Kalaš (4.A). Mezi staršími: 1. Jakub
Hicz (9.B), 2. Martin Děvěr (9.B) a 3. Petr Javůrek (6.B).
Na začátku prosince vybraní žáci reprezentovali školu v obvodním kole, které pořádal šachový oddíl TJ Kobylisy. Hrály
se dva turnaje jednotlivců podle kategorií

rativních řečníků, kteří propojili laskavost
s důležitými oblastmi našeho života. Večer
moderovala herečka Eva Holubová, o hudební doprovod se postaral oceněný Tomáš Klus.

Mezi oceněnými v letošním roce nechyběla ani naše PhDr. Věra Doušová, bývalá
místostarostka, radní i dlouholetá zastupitelka a vedoucí Kulturní a sociální komise naší městské části. O problémech se
nebojí mluvit, pomáhá lidem v nouzi, od
roku 2010 je ředitelkou Potravinové banky
pro Prahu a Středočeský kraj. Na začátku
90. let na přání prezidenta Václava Havla
pomáhala s přesídlením volyňských Čechů
z okolí Černobylu. Paní Věra je stále aktivní a činorodá dáma, které přejeme hodně
zdraví do všech jejích aktivit.
Hana Marie Kunešová

trzích u nás ani v zahraničí. Při návštěvě
zámku jsme si zpětně libovali, že jsme se
zahřáli teplým pitím, neboť prostory zámku byly studené a v tomto zimním čase vyfoukané. Interiér zámku byl překrásně vánočně vyzdoben, což umocnilo krásu jeho
vybavení. Zámek je perla mezi novogotickými stavbami nejen na našem území, ale
v celé střední Evropě. Zájezd jsme klasicky
zakončili obědem v Turnově, kde jsme také

vylosovali tři výherce dárkových balíčků.
Jeden z nich udělal radost i našemu řidiči. Na zájezd nás odjelo celkem osumatřicet. Tímto posledním výletem jsme se rozloučili s letošním rokem.
Všem čtenářům přeji touto cestou hlavně hodně zdraví a hezkých zážitků ze společného cestování v roce 2019.
Těším se na vás.
Alena Markantová

(I. a II. stupeň) a podle výsledku čtyř nejlepších žáků z jedné školy se určilo pořadí
družstev. V kategorii I obsadil Antonín Pištora výborné 2. místo a jeho zisk 5 bodů
(z možných 6) velmi pomohl družstvu ke
konečnému 2. místu (dále bodovali Pavel
Diviš 3,5 bodu, Petr Dickij a Jáchym Zima
po 3 bodech). I v kategorii II získali naši reprezentanti 2. místo, když k výsledku přispěli Jakub Hicz 4 body, Adéla Horáčková
3,5 bodu a se 3 body Jan Slosiarik a Petr
Javůrek.
Kompletní výsledky lze nalézt na www.
sachkobylisy.com. Soutěž bude pokračovat
krajským kolem na konci ledna.
Pavel Kopta

Základní kolo se hrálo ve školní jídelně.
Přebor Prahy 8 v Sokolovně TJ Kobylisy.
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Prosincové akce
v Beránku
I mateřskou školu Beranov 5. prosince
navštívil Mikuláš spolu s čertem a andílkem. Zdá se, že všechny děti zde byly hodné, jelikož čert odletěl zpět do pekla s úplně prázdným pytlem. Každé z dětí si domů
odneslo mikulášský balíček plný dobrot
včetně zdravého ovoce.
Děti slíbily, že už budou jen a jen hodné, a my, paní učitelky, doufáme, že jim to
opravdu dlouho vydrží. Děkujeme tímto
ochotným tatínkům a mladé slečně, již dokonale ztvárnili známé postavy.

V tomto týdnu nás čekal ještě výlet do
Skanzenu lidové architektury v Přerově
nad Labem. Seznámili jsme se s vánočními tradicemi, s dětmi si prohlédli vystavené betlémy a nahlédli do chaloupek a stodol. Díky autenticky zařízeným interiérům
jsme měli možnost poznat, jak žil venkovský lid ve středním Polabí od konce 18. do
poloviny 20. století. Nemohli jsme opomenout místní školu, kde jsme se dozvěděli,
jak se děti učily dříve. Všem se výlet moc
líbil. Tuto akci sponzorovala městská část
Praha-Dolní Chabry a tímto bychom jí za
finanční dar chtěli poděkovat.
Za celou MŠ Beranov
Mgr. Andrea Gajdíková

Děti ozdobily stromeček
před radnicí

Děkujeme dětem ze Dvorečku a z MŠ Bílenecké náměstí, že nám krásně ozdobily
stromeček před radnicí a pomohly jej rozsvítit.

Veletrh
Schola Pragensis

V rámci přípravy na budoucí povolání navštívili také letos žáci devátých tříd veletrh pražských škol a vzdělávání Schola Pragensis. Konal se ve dnech 22. až 24. listopadu v Kongresovém centru Praha. Stejně
jako v minulých letech obsadili vystavovatelé z jednotlivých středních škol se svými
stánky vestibuly ve všech pěti podlažích.
Přesto zde pro velké množství zájemců nebylo téměř k hnutí. Úroveň prezentací se
rok od roku zvyšuje a je opravdu na co se
dívat! Organizátor, odbor školství a mládeže MHMP, a jednotliví vystavovatelé odvedli i letos obrovský kus práce.
Naši žáci zde se svými učiteli strávili celé páteční dopoledne a mnozí se sem
vrátili ještě v sobotu, aby si ve větším klidu
prohlédli, co nestihli předchozí den. Věříme, že jim tato akce pomůže při náročném
rozhodování, který studijní či učební obor
si pro následující roky zvolit. Přejeme jim,
aby se rozhodli správně.
Martin Cutych, zástupce ředitelky ZŠ

Mikulášská
besídka
Rok se s rokem sešel a v TJ ZŠ Chabry jsme
ve spolupráci s místní ZŠ a MČ Praha-Dolní Chabry opět přivítali Mikuláše, nebesky andělské bytosti a neposedného čertíka. Děti soutěžily, zpívaly se vánoční písničky, přednášely básničky, a protože byla
všechna dítka hodná, tak je čert neodnesl do pekla. Naopak, si děti domů odnesly
balíček dobrot a dobrou náladu! Fotografie z Mikulášské besídky jsou na stránkách:
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz.
Ivana Rakovská

Vánoční jarmark
Již tradičně jsme v základní škole pořádali vánoční jarmark, na kterém žáci nabízeli
své výrobky. Návštěvníci si zde mohli pořídit originální dárky pro své blízké. Nabídka
byla opravdu široká. Výrobky tvořené dětskýma rukama mají své kouzlo a dokážou
potěšit rodiče jako máloco jiného.

Kromě toho si každý příchozí mohl dosyta užít i po stránce chuťové. Děti nabízely jak lahůdky k zakousnutí, tak i oblíbený svařák (ten samozřejmě jen dospělým).
Je už také zažitým zvykem, že se zde setkávají i bývalí žáci školy. Je hezké se s nimi
po letech vidět a dovídat se, kam za ty roky
své životy posunuli.
Vánoční jarmark je místo setkávání,
a protože je právě vánoční, panuje zde
vždy dobrá a přátelská nálada. Letos to ve
škole hučelo jak v obrovském úlu a to nás
velmi těší. Na shledanou o příštím adventu.
Učitelé ZŠ

Vánoční setkání
Je to již pár let, co jsme školičkové besídky jednotlivých tříd spojili v jednu velkou a přesunuli ji do venkovních prostor.
Vznikla z toho hezká tradice – setkávání
dětí a rodičů v předvánočním čase se zpíváním, tančením, zdobením a slavnostním
rozsvícením stromečku. Několik let jsme
tato setkání pořádali na nádvoří Chaberského dvora, ale právě proto, že vystoupení je společné dětí a rodičů je velká skupina, zalíbilo se nám rozlehlejší nádvoří Knorova statku a nabídku pana Němce jsme velice rádi přijali. I přesto, že nám
počasí nejprve příliš nepřálo, nakonec se
vše podařilo a bylo z toho opět milé předvánoční zastavení. Chci touto cestou poděkovat nejen majitelům a obsluze Kavárny
Pod pavlačí, ale také rodině Malých, která
nám poskytla technické zázemí, a v neposlední řadě za finanční podporu naší městské části.
Přejeme všem krásné prožití vánočních
svátků a jen to nejlepší do nového roku
2019. Za Pohádkovou školičku – Bílenecké
náměstí
Lenka Nikodýmová

SPORT

Prosincový florbalový
turnaj KFL

Podruhé v tomto školním roce se v Letňanech uskutečnil tradiční ﬂorbalový turnaj Kids Floorball League a sice v sobotu
1. prosince. Hlavními účastníky vedle družstev pražského klubu BLACK ANGELS byly
samozřejmě děti z ﬂorbalových kroužků,
které fungují na základních školách na severu Prahy. Výjimkou nebyl ani tým kroužku na ZŠ Spořická v Dolních Chabrech.
Chaberský tým se statečně pustil do bojů
v kategorii elévů. Měl však těžké soupeře
ve skupině, a tak slavil jediný vítězný zápas proti kolegům ze ZŠ U Parkánu v Ďáblicích, které přetlačil poměrem 6:1. Výsledek
ve skupině tak znamenal zápas o 5. místo,
v něm ale Chaberáci těsně nestačili na ZŠ
Libčickou a skončili tak na krásném 6. místě. Sezóna však ještě nekončí a hráče čekají ještě čtyři turnaje KFL do konce školního roku. O to, kdo bude mít na konci nejvíce úspěchů, bude ještě jistě velký boj!
Jiří Patočka, foto: Archiv Kroužek PP

PRAHA – OPEN 2018:
Míčový trojboj
TJ ZŠ Chabry vyslala 18. listopadu své děti
jako každý rok změřit síly a dovednosti
s dětmi z ostatních částí Prahy do sokolovny v Karlíně.
Velmi úspěšné bylo družstvo v kategorii mladších předškoláků, kde zabodovala
Dita Pilařová, která obsadila 1. místo, a Tomáš Foit, který si odnesl bronzovou medaili. V družstvu kategorie mladších žáků
jsme měli jen jednu závodnici Josefínku
Kurkovou, ale nedala se, statečně bojovala a obsadila krásné 3. místo!
Milí závodníci, jsme na vás pyšní! Děkuji
rodičům, že si udělali čas a vytvořili skvělou atmosféru. Fotografie ze závodů si můžete prohlédnout na
https://tjzschabry.rajce.idnes.cz/.
Ivana Rakovská

Pražský pramen

V listopadu se naše škola opět probojovala do finále olympiády Pražský pramen. Finálové kolo probíhá vždy tři dny, během
kterých žáci absolvují zajímavé přednášky
a exkurze vedené odborníky – letos např.
mohli žáci navštívit Podolskou vodárnu
nebo si vyslechnout zajímavou přednášku
o parazitech. Poté absolvují test zaměřený na nově nabyté znalosti. Naši školu reprezentoval Martin Děvěr z 9.B, který skončil na skvělém 12. místě ze 32 účastníků!
Gratulujeme a přejeme mu hodně dalších
úspěchů.
Veronika Minaříková

Děti odnesli
čerti

I letos místní Sokol uspořádal ve své sokolovně Mikulášskou nadílku. Akce se konala
6. 12. místo pravidelného čtvrtečního cvičení rodičů s dětmi a gymnastiky. Na rozdíl
od běžných cvičení bylo k dispozici občerstvení, které vlastnoručně připravili členové Sokola. Aby byl zachován charakter Sokola, děti si nejdřív zacvičily a potom zpívaly koledy, aby přivolaly Mikuláše. A ten
se dostavil i se svým doprovodem – krásným usměvavým andělem a neposedným
špinavým čertem, který neustále pobíhal
sem a tam, mával vidlemi a chrastil řetězem. Mikuláš si každé dítě zavolal na pódium, vyzpovídal jej, ty hodné pochválil, neposlušné napomenul a ty starší poprosil
o básničku. Nakonec dostalo každé dítě od
anděla dárek. Taky se ptáte, jak to, že každé? Všechny zlobivé děti si asi už předchozího večera odnesli čerti do pekla… Příští rok můžete s dětmi přijít i vy! A jestli nechcete čekat tak dlouho, přijďte na Dětský karneval, který Sokol pořádá v neděli
10. února, týden před jarními prázdninami.
Karel Jiránek

Pozvánka
na Sokolskou zábavu
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry srdečně zve všechny příznivce dobré hudby,
společenského tance a domácího občerstvení na Sokolskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 od 19:00 hodin v Sokolovně na adrese Měděnecká 17
v Dolních Chabrech.
Vstupenky budou k zakoupení na místě.
K tanci i poslechu zahraje od 20:00 hodin
Pražský salonní orchestr a nebude chybět
ani oblíbená tombola s hodnotnými cenami. Společenský oděv potěší, ale není nut-
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Krátké ohlédnutí
za podzimní
částí sezony
Na konci každého roku se bilancuje a vyhlašují se vždy různé ankety a shrnutí. Každého asi napadne vyhlásit nejlepšího chaberského hráče za rok 2018. To si však netroufám a myslím, že bude spravedlivé,
když se o tuto cenu podělí skoro 200 hráčů, kteří se v uplynulém zúčastnili zápasů
za SK Dolní Chabry. Nicméně pro milovníky statistiky zde přesto máme pár fotbalových NEJ z podzimní části sezony.
Nejmladší hráč: Nikola Roubalová
(mladší přípravka, r. 2012)
Nejstarší hráč: Petr Klouček (muži, r.
1969)
Nejvíce nastřílených branek: starší přípravka (132 branek, průměr přes 13 branek
na zápas)
Nejvíce odehraných minut: Šimon Jírovec a Maksym Dikusar (1 369 minut, nechyběli ani minutu)
Nejlepší střelec: David Červenka (17
branek za B-tým), druhý je jeho bratr Jáchym s 15 brankami
Nejlepší brankář: Maksym Dikusar (v 16
zápasech udržel 10× čisté konto)
Nejlepší obrana: muži A (v 16 zápasech
inkasovali jen 9 branek)
Nejtrestanější hráč: Otakar Vágner
(muži A, 4 žluté karty)
Nejvšestrannější hráč: Vasyl Ivanytsky
(nastoupil za SP, MŽ a SŽ, r. 2008) a Míša
Škurek (zahrál si za MŽ, SŽ a MD, r. 2007)
Poprvé v historii byl týmovými fotografy Robertem Horáčkem a Mílou Hofmanem
připraven kalendář všech našich týmů.
Kromě vzpomínání na minulý rok máme
i řadu plánů na rok příští, ale o tom až v
dalších číslech. Za celý oddíl si vám všem
dovolujeme popřát vše nejlepší v nadcházejícím roce 2019.
Jan Škurek

ností – povinná je chuť se bavit. Těšíme se
na vás! Pro možnost rezervace pište na email info@sokoldolnichabry.cz.
Karel Jiránek

DIVOCH
Vážení divadelní přátelé,
děkujeme, že jste byli po celý uplynulý rok našimi věrnými diváky.
Přejeme vám do nového roku vše dobré, především pevné zdraví. Rok 2018 byl pro divadelní spolek opět plný nejrůznějších akcí
a představení. S uplynulým rokem jsme se rozloučili úspěšnou
premiérou komedie Sborovna autora Jaromíra Břehového z prostředí učňovského školství, která podráždila bránice vyprodaného sálu, ale zároveň diváky přiměla k zamyšlení nad paradoxy
mezilidských vztahů. U kostela Stětí sv. Jana Křtitele pak proběhla světelná a hudební projekce, která navodila snivou náladu adventního večera.
Děkujeme nejen vám, divákům, ale i všem členům souboru,
divadelním přátelům a spolupracovníkům i sponzorům. Věříme,
že nám zachováte přízeň v roce 2019. Žijte s námi naše divadlo!
Za spolek DIVOCH Ivana Fára

Dny plné
úsměvů
přeje Váš

PF
2019

Robert Thomas

INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI

Režie: Alena Borhyová

kavárna

Pod pavlačí

Kostýmní spolupráce: Michaela Čermáková

Mrtvoly v právní kanceláři, více než napjaté vztahy, mrzutý inspektor, pět podezřelých.
Napínavá detektivní komedie s více než překvapivým koncem.

Hrají: Božena Hrdličková, Jan Fuchs, Jiří Chytrý, Marie Tomsová, Bětka
Kalendová, Dan Hrdlička, Stáňa Klocperová, Lucie Hrdličková, Roman Tichý
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