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ZPRÁVY Z ÚŘADU

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová

starostKa MČ
Milí Chaberáci,
kromě veselého a barevného masopustu je měsíc březen ve znamení tradičního
chaberského divadelního festivalu. I letos máte po celý měsíc možnost zhlédnout různé divadelní soubory a nabídka je
lákavá. Jsem divadelní fanda, chodím na
všechna představení a jsem velmi ráda, že
se divadlu v Chabrech daří.
Chaberský sál ale v březnu uvítá i jinou velkou událost. Po mnoha letech boje
za vyslyšení ohledně pražského okruhu
se u nás v Dolních Chabrech sejdou hlavní představitelé pražského magistrátu. Mé
pozvání na jednání se Starosty pro okruh –
což je uskupení patnácti starostů, kteří
dlouhodobě upozorňují na problémy jižní varianty – přijal primátor Zdeněk Hřib,

Co se děje
na radnici
Únor je krátkým měsícem s prázdninami
a dovolenými. Přesto se u nás v Dolních
Chabrech událo nemálo věcí. Tou nejdiskutovanější je anketa k tramvajové trati Vozovna Kobylisy – Zdiby, jejíž výsledky
budeme nyní zpracovávat. K tramvaji jsme
měli také jednání s odborníky a řešili jsme
naše připomínky k projektu a procesu EIA.
Připravujeme se také na významnou
březnovou návštěvu. Do Dolních Chaber
zavítá na pozvání starostky Floriánové čelní představitelé magistrátu, IPRu a ŘSD.
Jednání se bude týkat zásadního projektu, který má již letitou historii, ale stále živou – Pražského okruhu.
Stranou nenecháváme ani další výstavbu. V běhu jsou stále jednání s developerem Nových Chaber a další nejen k tomuto
projektu také na pražském magistrátu. Prioritou zůstává základní škola, kde se prak-

Nefunkční lampy
veřejného osvětlení
V posledních týdnech se množí oprávněné stížnosti na nefunkční lampy veřejného osvětlení. Městská část však není jejich
vlastníkem, ani za ně nezodpovídá a nemůže zajistit jejich opravu. Veškeré nám
nahlášené podněty proto „pouze“ postupujeme dál společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která pražské
veřejné osvětlení spravuje.
Nejjednodušší cestou, jak případné havárie nebo poruchy ohlásit, je proto vyplnit jednoduchý formulář přímo na webo-

náměstek Petr Hlaváček (kterého někteří
mohli poznat na velmi podnětné besedě
o Metropolitním plánu, kterou jsme s ODS
pořádali minulý rok v restauraci U Karla)
a náměstek Adam Scheinherr. Dále se zúčastní také představitelé Institutu pro rozvoj a Ředitelství silnic a dálnic. Jednání se
budou za naši stranu účastnit tři mluvčí
Starostů pro okruh a já jako iniciátor celého setkání. Ač naše vyhlídky nejsou růžové,
je třeba zdůraznit, že jde o první společné
setkání po letech a vůbec první na takové
úrovni, a že představitelé Prahy souhlasili přijet na jednání sem do Dolních Chaber,
přímo na „místo činu“ a skutečně s námi
o věci jednat. Vidět skutečnost reálně namísto z map a od stolu je krokem i k reálným řešením. A vězte, že takové zásadní jednání určitě není poslední. Požádala
jsem zároveň o širší setkání ohledně tramvajové trati a zejména o celkové součinnosti Prahy a Středočeského kraje ohledně územních plánů. Děkuji vedení Prahy,
že vnímá problémy i menší městské části, jako jsou Dolní Chabry, a spolupracuje
s námi, protože Dolní Chabry jsou Praha.
V tom nejlepším slova smyslu. Krásný březen.
Vaše Barbora Floriánová
ticky dennodenně postupuje v krocích
k realizaci a dofinancování kompletní přístavby. Jednáme rovněž s odborníky z oblasti energetiky ohledně projektu vedení
vysokého napětí v přímé blízkosti Chaber.
Na přelomu ledna a února proběhla
podnětná setkání s pražským radním pro
majetek Janem Chabrem a s radní pro kulturu Hanou Třeštíkovou. V rámci Prahy 8
jsme s místostarostou Tomášem Tatranským řešili problematiku školství a se starostkou sousedních Zdib Evou Slavíkovou
společnou agendu. Také se uskutečnilo
jednání Svazu MČ a mnohá další.
Doufáme, že jste si nenechali ujít krásné proběhnuvší plesy TJ Sokol a SK Chabry, Sokolský karneval a další kulturní akce.
V březnu budeme v chaberském zastupitelstvu schvalovat rozpočet, což umožní
dokoupit vlastní techniku, díky níž budeme soběstačnější při řešení sněhových nadílek v budoucnu.
vedení MČ
vých stránkách www.thmp.cz, nebo využít
bezplatné telefonní linky 800 40 40 60. Pro
usnadnění identifikace rozbité lampy je
ideální napsat nebo nadiktovat její číselné označení ze štítku (většinou šestimístné). THMP má poté 30 dní na vypořádání
se s žádostí.
O tom, že jsou nesvítící stožáry častým
problémem, svědčí i moje zkušenost, kdy
jsem v minulých dnech zmapoval některé ulice v mém okolí (Krbická, Na Dolíku,
Měděnecká, Pod Zámečkem atd.), zaevidoval čísla téměř dvaceti nefunkčních lamp
a poté nechal odeslat žádost o jejich opravu.
Jan Vokurka, 1. místostarosta

Výběr ze zasedání Rady
dne 21. ledna,
4. A 8. února 2019
souhlasila

�s připojením se MČ Praha-Dolní Chabry
ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2019.
�s návrhem na úpravy cen inzerce v Chaberském zpravodaji dle předložené šablony.
�s předložením žádosti o dotace na předmětné akce z investiční rezervy hl. m. Prahy na rok 2019.
�s vyhlášením ankety Výstavba tramvajové trati z Kobylis do Zdib. Cílem ankety je
zjistit názor občanů MČ na tento dopravní záměr.

schválila

�žádost o navýšení pokladních limitů.
�jmenování kontrolní komise starostkou
MČ k provedení veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací MČ (ZŠ PrahaDolní Chabry, MŠ Bílenecké nám., MŠ Beranov, MŠ Chaberáček) za rok 2018.
�plán veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací MČ.
�vypsání záměru na pronájem části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
ÚMČ v objektu CHD.
�vypsání záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na uložení optického kabelu do
pozemků parc. č. 1499/35, 1499/37, 1488,
1497/3 a 1498/2, k. ú. Dolní Chabry.
�uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi MČ Praha-Dolní Chabry a
Advokátní kanceláří Zvolánková s.r.o.
�střednědobý výhled rozpočtu MČ PrahaDolní Chabry do roku 2024.
�uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb s Mgr. Tomášem Trenklerem, DiS.

Projednala

�předložený návrh rozpočtu na rok 2019,
doporučila Zastupitelstvu MČ ke schválení.

nesouhlasila

�s navrženým zněním nájemních smluv na
pronájem částí pozemku parc. č. 1233/98,
k. ú. Dolní Chabry, které předložila druhá
smluvní strana.

pověřila

�k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, starostku MČ Praha-Dolní Chabry Ing. Barboru Floriánovou
a místostarostu JUDr. Milana Golase.
�starostku k podání žádosti MHMP ve věci
úpravy křižovatky u ZŠ.

Inzerce

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

ZPRÁVY Z ÚŘADU

Pozvánka na besedu
Starostka Barbora Floriánová zve 27. března 2019 od 17:00 hodin na besedu o zásadních chaberských tématech. Jedná se
o první z plánovaných pravidelných setkání vedení radnice s chaberskými občany.
Akce se uskuteční ve Velkém sále Chaberského dvora.

Ubytování
na území MČ
Informace pro občany poskytující přechodné krátkodobé ubytování na území
městské části Praha-Dolní Chabry.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Tato osoba je poplatníkem poplatku.
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Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci
odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku. Předmětem poplatku je přechodný
pobyt na území obce za úplatu a není přitom podmínkou pobyt v ubytovacím zařízení, zpoplatnitelný je i pobyt v rámci tzv.
„sdíleného ubytování“.
Informace na webu MČ nebo u Gabriely
Chamrové: e-mail: podatelna@dchabry.cz,
tel.: 283 851 272.

Městská část pro vás připravuje vítání nových občánků v Dolních Chabrech

SLAVNOSTNÍ Vítání občánků
Milí rodiče,
slavnostní vítání nových chaberských občánků
se bude konat 16. DUBNA v Chaberském dvoře.
Těšíme se na Vás i Vaše miminka.

Body na mapě ilustrují některá z hlavních
témat budoucích setkání.

Místní poplatek ze psů
za rok 2019
Splatnost 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 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)

Poplatky

lze zaplatit po, st 7.45–12, 13.00–17.45 hod.
na podatelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, nebo bankovním převodem, účet č. 2000704349/0800, KS 0379,
VS 1341 a SS – popisné číslo domu (červené).

Vzory tiskopisů:

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na interne

Máte-li zájem zúčastnit se, přihlaste se prosím
do 31. března, na e-mailovou adresu
vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

tové adrese: www.dchabry.cz/formularezadosti 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
Podrobné informace k poplatkům ze psů
naleznete na webu www.dchabry.cz.

Rekonstrukce plynovodu
od března do června
V termínu od 15. března do 14. června 2019 dojde v ulicích Žďárská, Počeradská a U Větrolamu k rekonstrukci středotlakého plynového potrubí. Akce začne ve
Ždárské ulici a proběhne postupně v několika etapách, přičemž ve zmíněných ulicích lze očekávat zhoršené dopravní podmínky. Prosíme proto o trpělivost a děkujeme za pochopení.
redakce

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

Milí Chaberáci,
chtěli bychom Vás požádat o pomoc při
hledání pejska z Chaber – Vikiho. Je to kříženec havanského psíka, kterého jsme
adoptovali z trojského útulku.
Moc rád chodil na procházky a při návratu z té poslední zaběhnul u panelky
do křoví a dál už jsme jeho stopu ztratili. Budeme rádi za každou informaci na
tel. 776 116 936.
Vikiho je možné identifikovat také pomocí čipu, který je registrován v rejstříku
www.narodniregistr.cz
Pokud by se vám přihodila podobná
situace, nezapomeňte na registraci čipu,
která není automatická!
Dobrou zkušenost máme také s bezplatnou službou www.psidetektiv.cz.
Radka Mlynárová
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KOMISE

Kavárnička pro dříve
narozené
První únorovou středu proběhlo příjemné
posezení v prostorách knihovny Kulturního centra (dále jen KC) Chaberského dvora, které se neslo v několika rovinách: přípitek a přivítání obyvatelek MČ, které dovršily nebo letos dovrší úctyhodného věku
90 let, povídání o chodu knihovny a kulturních aktivitách v MČ a písničky za doprovodu akordeonu. Paní Alena Wachtlová, která má na starosti chod knihovny a zajištění kulturních aktivit pro děti, mládež i dospělé, seznámila přítomné nejen s nejžádanějšími tituly knih, ale ochotně zodpověděla všechny otázky a pozvala přítomné na nejbližší březnové akce KC. Velkou
ctí pro nás byla přítomnost čtyř dam, jejichž součet věku dosáhl úctyhodného čísla 360 let. Touto cestou posíláme přání plného zdraví a duševní pohody. Pro nemoc

Pozvánka sociální komise

Nechte se okouzlit budovou Zlaté kapličky.
Přijměte naše pozvání na prohlídku vybraných prostor Národního divadla.
Termíny prohlídky: pondělí 4. března,
čas od 14.00 hod. a sobota 9. března, čas
10.00 hod.: 60,– Kč/osoba, sraz 15 minut
před prohlídkou u pokladny.
Při komentované prohlídce uvidíme nejen základní kameny divadla, ale prohlédneme si i prostory hlediště a jeviště včetně hlavního foyeru až po střechu. Obdivovat budeme díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců mnoha generací Národního divadla. Jedná se o skupinovou prohlídku, kterou pro zájemce naší
MČ – dospělé i děti –, zajistila jedna z členek seniorského klubu Dáša Kopecká. Pozor! Čeká na nás 120 schodů, které je nutné

Krása zralého věku
Agentura KUKR a sociální komise MČ Praha-Dolní Chabry vás zvou na milé
posezení po sousedsku
před Velikonocemi. Hudebně komponovaný pořad určený dříve narozeným pod
laskavou záštitou Ing. Barbory Floriánové,
starostky MČ Praha-Dolní Chabry.
Zelený čtvrtek dne 18. dubna 2019 od 14.30
hod. divadelní sál Chaberského dvora.

Pojeďte s námi! Cílové místo:
zámek Karlova Koruna
Sociální komise zve všechny zájemce
o kulturu, noblesu a kytičky na první zájezd v tomto roce. Nejprve zavítáme na výstavy ELEGANCE a NARCIS v Lysé nad Labem. Po prohlídce se přesuneme na oběd
a výlet zakončíme prohlídkou nejvýznamnějšího barokního zámku rodu Kinských

se omluvil avizovaný host kavárničky, herečka Miriam Kantorková, která nás navštíví v náhradním březnovém termínu. Písně
a evergreeny na přání zahrál a příjemnou
atmosféru při posezení u kávy, zákuscích
a šampaňském doplnil Martin Klocperk za
doprovodu heligonky.
Hana Marie Kunešová,
Růžena Klimešová, Sociální komise
V březnu se sejdeme první a třetí středu
ve dnech 6. a 20. března, v čase 15.30 hod.

Hosté březnové
kavárničky
Kdy? 20. března 2018, čas 15.30 hod.
Kdo? Miriam Kantorková, herečka a Mgr.
Erika Havlasová, fyzioterapeut, regenerační a zdravotní cvičení na židlích
Kde? KC Chaberský dvůr
Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.:
283 852 858, mob.: 604 976 653. POZOR! Stolová úprava pojme maximálně 40 hostů!

Program, který pro vás
připravila Kulturní komise

zdolat. Vezměte s sebou vnoučata a dobrou náladu. Skupina čítá min. 15 a max. 45
osob.
Objednávky přijímá Jitka Goldsteinová:
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653 a Alena
Markantová, mobil: 603 216 794.
Alena Markantová, Sociální komise

Hosté: Valerie Zawadská, herečka, Karel
Bláha, operetní zpěvák, Václav Tobrman,
klavírista, Mgr. at Bc. Erika Havlasová, pohybový terapeut a speciální pedagog povede cvičení na židlích.
Moderuje: Hana Marie Kunešová, autorka pořadu.
POZOR! POZOR! Počet míst v sále je omezený! Místo rezervujte: Jitka Goldsteinová:
tel.: 283 852 858, mobil: 604 976 653.
Přijďte se s námi pobavit! Vezměte s sebou dobrou náladu! Těšíme se na vás!
v Chlumci nad Cidlinou. Den konání: sobota 13. dubna.
Nástupní místa: škola = čas 8.00 hod. + zastávka hospoda U Sparťana = čas 8.15 hod.
Cena: 300,– Kč/dospělý + 30,– Kč/dítě.
V ceně jsou všechny vstupy a oběd.
Rezervace + platba: Paní Jitka Goldsteinová v KC, tel: 283 852 858, mobil: 604 976 653.
Těšíme se na Vás. Tři účastníci zájezdu vyhrají hodnotný balíček!
Sociální komise

Jak jistě víte, Kulturní a sociální komise se
rozdělila na dvě části a na naši komisi připadlo zajišťování výletů především pro rodiny s dětmi. Podívejme se společně na
akce, které se uskuteční v tomto pololetí.
V nejbližší době, již 16. března připravujeme jednodenní výlet do Aqualandie Moravia. Výlet je zaměřen především pro rodiny s dětmi, ale i bezdětní plavci a milovníci vody jsou vítáni. Přihlásit se můžete
v CHD v knihovně. Cena dopravy 100,– Kč,
děti zdarma.
V dubnu připravujeme pro rodiny
s menšími dětmi výlet do Farmaparku Soběhrdy, kde je kromě ZOO připraveno plno
atrakcí pro děti, herny, hřiště, možnost
hladit a krmit zvířata, soutěžit a samozřejmě se po té únavě i najíst a napít. Cena výletu 200,– Kč, děti zdarma.
Pro veřejnost všech věkových kategorií
připravujeme setkání se socioložkou a autorkou mnoha knih, PhDr. Jiřinou Šiklovou,
která přijde diskutovat do KC o své knize
Matky po e-mailu. Tato přední evropská
osobnost, nositelka mezinárodního titulu Žena Evropy, chartistka a zakladatelka
Katedry sociálních studií Univerzity Karlovy, bude diskutovat se svým typickým humorem o společensky závažných tématech
dneška. Nenechte si ujít ve středu 27. března v 15:00 hod.
Pěvecký sbor Camera Chabra připravil
na Velikonoční pondělí 22. dubna v 15:00
hod. koncert duchovní hudby v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele.
Poslední výlet v tomto pololetí pak
bude směřovat do zábavního parku Mirákulum v Milovicích, kam se podíváme v sobotu 11. května.
V červnu u příležitosti Svatojánských
slavností připravujeme zábavné odpoledne pro děti vyplněné soutěžemi a malováním na obličej, večer pak zveme zájemce
na koncert sólistky Markéty Mátlové, dalších hudebních umělců a pěveckého sboru
Camera Chabra. Koncert se koná 22. června v 19:00 hod. ve Velkém sále Chaberského dvora.
Chystáme také akce pro seniory, např.
opékání buřtů za doprovodu harmoniky,
výroba košíčků, ale o tom zase příště.
Věra Doušová,
předsedkyně Kulturní komise

Komise | DOPISY

Vzpomínka na
pátera Prokopa
Stanislav Prokop se narodil 26. června 1946 v poválečné Praze. V roce 1971 byl
vysvěcen na kněze. V minulosti byl administrátorem ve farnostech Slaný nebo
Hloubětín a od roku 1979 působil ve farnosti Praha-Prosek s centrem v bazilice
sv. Václava, pod kterou spadá i chaberský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Od 80. let
byl vysokoškolským odborným asistentem,
v roce 2004 oznámil odchod z Karlovy univerzity v Praze. Od roku 1993 byl členem
liturgické komise. V dubnu 2016 se v Dolních Chabrech účastnil bohoslužby pod
vedením kardinála Dominika Duky, při které bylo požehnáno opraveným varhanám.
ThDr. Stanislav Prokop zemřel po krátké
nemoci 25. ledna 2019 ve věku 72 let.
redakce, za přispění Jany Snížkové
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Pět generací
17. září 2018 se nám narodila holčička Laurinka. Stali jsme se tak rodinou pěti generací. Počítejte se mnou: Laurinka (4 měsíce), můj vnuk Luky s manželkou Andy (její
rodiče), moje dcera Ivetka (babička), já
(prababička), moje mamka – PRAprababička. Vzpomněla jsem si na doby dávno minulé, kdy téměř v každém čísle časopisu
Vlasta byly otiskovány obdobné fotografie
s popiskem. Tato vzpomínka mě inspirovala, a proto jsem se vrátila k této tradici.
Jaroslava Nosková
/Vorlová, Bohuslavová, Sechovcová/

Dopis občana

jubileum: Jaroslava Sechovcová, 90 let

Hrozba velkého sídliště v oblasti Beranova trvá
A dokonce sídliště mnohem většího a vyššího, než byl původní projekt Nové Chabry. Výbor pro územní rozvoj magistrátu
8. 1. 2019 projednával požadavek developera na zvýšení koeficientů zastavěnosti. A to nejen na celou plochu projektu z roku
2009, ale i na další pozemky, které původní plochu projektu zvětší o téměř 45 tisíc m2, tedy skoro o 50 % (jde o změnu
U1302). A to vše přesto, že se občané v referendu vyjádřili proti
navýšení rozsahu výstavby projektu Nové Chabry a území směrem ke škole oproti platnému územnímu plánu.
Jak je to možné? Hlavní vina padá na minulé vedení obce.
Tomu bylo trnem v oku i samotné referendum. Občany to neodradilo a přišli vyjádřit svůj názor. A co s jejich přáním udělal starosta? V podstatě ho hodil do koše. Poslal strohé oznámení o revokaci usnesení na MHMP, bez informace, jaké změny ÚP se týká, bez vysvětlení situace a apelu na změnu. Učinil
jen nezbytné minimum, dle právní analýzy za peníze obce, aby
nejednal protizákonně a nebyl obviněn z nečinnosti. Proto je
v podkladech k této změně stále původní souhlasné stanovisko obce! Přitom byl referendem zavázán provést „veškeré kroky proti navýšení rozsahu výstavby…“.
Dnes za to přebrala odpovědnost nová starostka. Měla by
v souladu se zákonem vystoupit proti požadavku developera
a jednoznačně ho odmítnout. První příležitost k tomu měla na
jednání VURM 8. 1. 2019. Bohužel ji nevyužila a požádala pouze o přerušení projednávání této změny ÚP. Věřím, že tuto chybu napraví a doplní do podkladů k jednání o U1302 stanovisko
obce, tedy zásadní nesouhlas, a zasadí se o neschválení změny ÚP.
Pro úplnost, developer má záměr postavit 38 bytových
domů, ty by mohly mít 6, 7 i více pater. Tím by došlo k výstavbě
více než 1000 bytů a tedy zhruba ke zdvojnásobení počtu obyvatel v Chabrech. Dokáže si vůbec někdo jen představit dopady
na dopravní situaci, kapacity školy
Vážení čtenáři,
a školek, na dalv této rubrice publikujeme vaše vybrané
ší
infrastruktudotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí.
Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, vulgárni
ru obce? Chci věa zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti
řit, že si to vederozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty
ní obce uvědomí
zasílejte na e-mail zpravodaj@dchabry.cz či na
adresu Hrušovanské nám. 253/5, 184 00
a zastaví nehorázPraha 8. Redakce si vyhrazuje právo přispěvky
nou rozpínavost
krátit a upravovat.
developera.
Pavel Šušák

Letos jsem 26. ledna slavila devadesáté narozeniny s kamarádkami i v kruhu mých blízkých. Přišly mi také blahopřát členky sociální komise Mgr. Hana Kunešová a Růžena Klimešová (Rybníčková). Děkuji nejen jim, ale
všem nejbližším i kamarádkám za jejich srdečné přání, přátelská slova a také za dárky,
které mi předaly. Návštěva obou dam ze sociální komise a povídání
s nimi mi udělaly opravdu velkou radost!!! Je hezké, že se v naší obci
už po mnoho let udržuje zvyk přát seniorům. Jaroslava Sechovcová
INZERCE

originální kostýmy
pro děti i dospělé
Ručně vyráběné kostýmy profesionální krejčovou
z divadelní dílny, kvalitní a pohodlné.
Ke všem kostýmům nabízíme i doplňky.
Katovická 411/4 | Praha 8 - Bohnice
Tel.: 252 540 668 | 736 263 340

Hlavní vchod ze strany ulice Lodžská od OC ODRA.
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CHABERSKÝ DVŮR

Dílna origami – skládání z papíru
5. 3. út 16.30 hod.
V březnu se v KC CHD setkáme s lektorkami České origami společnosti. Na workshopu nás lektorky seznámí s principy skládání a vytvoříme pár jednoduchých modelů pod vedením Marcely
Buřilové. Dílna je vhodná pro děti a dospělé, uskuteční se v úterý 5. března od 16.30 hodin v KC CHD. Doporučujeme rezervaci (emailem, telefonicky nebo osobně v KC), vstupné 30,– Kč.
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1. 3.–30. 3. Výstava: Vlaďka Mazurová „Proměny“
Vstupné zdarma

5. 3.–30. 3. Výstava: „Skládanky z papíru – ORIGAMI“.
Vstupné zdarma

5. 3. , 12. 3. , 19. 3. , 26. 3. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček

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

Komponovaný pořad: Británie – dojmy a překvapení
6. 3. st 17.30 hod.

5. 3. út 16.30 – 18.00 hod., Dílna – ORIGAMI
skládání z papíru

Zábavné povídání o cestách
Věry Kláskové a Karla Tampiera na Britské ostrovy. V pořadu zazní písně z Anglie, Skotska, Irska a Walesu, budou se
promítat fotografie v HD rozlišení. Při svém putování získali řadu dojmů a občas zažili
i překvapení, která se podařilo zdokumentovat. Mají o čem
vyprávět, aniž by z programu
dělali nábor cestovní kanceláře. Pořad začali připravovat
v květnu 2017, kdy se Spojené
království chystalo k odchodu z Evropské unie a kdy pro Skotsko a Severní Irsko nastala nejistá situace do budoucna. Chystá
se „rozpojené království“? Komentáře jsou průběžně aktualizovány. Fanoušci cestovatelských pořadů a příznivci Britských ostrovů si přijdou na své. Doporučujeme rezervaci. Vstupné 90/70,– Kč.

Vstupné 30 Kč, rezervace nutná

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

6. 3. st 17.30 hod., Komponovaný pořad
„Británie – dojmy a překvapení“
Vstupné 90/70 Kč, doporučujeme rezervaci

13. 3. st 17.30 hod., Vernisáž výstavy
Vlaďka Mazurová „Proměny“

16. 3. so 15.00 hod., Mořský svět

Mořský svět
16. 3. so 15.00 hod.

Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

20. 3. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, hosté M. Kantorková a E. Havlasová,
fyzioterapeut, pořádá Sociální komise.

29. 3. pá 18.00 hod. Noc s Andersenem

Knihovnická akce pro děti. Vstupné 150 Kč, rezervace formou
přihlášky, k dispozici v knihovně nebo na webu.
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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.
Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Pohádka o neobvyklém přátelství mezi delfínem a krevetkou. Nezáleží na tom, jak kdo vypadá, jak je velký nebo malý, důležitá je
touha a vůle splnit si svůj sen. Pohádka seznamuje děti s životem
v moři, nabádá je k tomu, aby se chovaly k přírodě šetrně. Jde
o činohru v kombinaci s loutkou. Pohádka je plná písní s krásnými melodiemi. Na pohádku zve Divadlo Formela z. s.

CHABERSKÝ DVŮR

CHABERSKÁ KNIHOVNA

Výstava: Vlaďka Mazurová „Proměny“
1. 3.–30. 3.

OTEVÍRACÍ DOBA

Srdečně zveme na výstavu
„Proměny“ paní Vlaďky Mazurové, působící mnoho let
v místní základní škole. Autorka se opět vrací do výstavních prostor Chaberského dvora se svými obrazy, keramikou a technikou
„Tiffany“. Její výtvarné práce
jsou průřezem posledních
pěti let. Vernisáž výstavy
se koná 13. března od 17:30
hod. v prostorách KC CHD.

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

Noc s Andersenem
29. 3. pá 18.00 hod. až do rána…
V pátek 29. března od 18.00 hodin bude probíhat
celorepubliková knihovnická akce „Noc s Andersenem“. Uvítáme dětské návštěvníky, kteří budou
chtít strávit netradiční večer hraním her, zábavou
s tématikou pohádek a četby nejen z pera Hanse
Christiana Andersena. Budeme také tvořit a dozvíme se něco o Dánsku, rodné zemi velkého pohádkáře. A možná přijde i…
Na všechny účastníky samozřejmě čeká něco dobrého k večeři a pro
odvážné možnost v knihovně přespat až do rána. Zájemce prosím o přihlašování formou vyplněné přihlášky, která je k dispozici na webu nebo
v knihovně. Program je určen pro děti od 6 let. Počet míst je omezen.
Vstupné 150,– Kč/dítě. Těšíme se na vás!

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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Výstava: Skládanky z papíru – origami
5. 3.–30. 3.
Výstava představuje origami složené podle tradičních japonských vzorů a návodů současných zahraničních autorů (Japonsko, USA, Polsko, Maďarsko). Část výstavy tvoří
kompozice české origami autorky Milady Bláhové.
„Origami je jedním ze způsobů, jak oživujeme papír – onu
nejobyčejnější věc našeho každodenního života. Jsou
v něm skryty neomezené možnosti využití naší spící fantazie. V na první pohled bezcenném papíru žijí zvířata, květiny, lidé i ty nejsložitější abstraktní útvary,“ popisuje Kunihiko Kasahara, japonský origamista. Všechny srdečně zveme, vstupné zdarma.

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

Duben v KC CHD
Krátké pozvání na akce v měsíci dubnu. Poznamenejte si prosím datum dubnové dílny – středa 10. dubna od 16.30 hod., kde budeme vyrábět velikonočního zajíčka. O den
později, ve čtvrtek 11. dubna od 18.00 hod. vás uvítáme na koncertě Jany Rychterové.
Za celou dvoustranu KC CHD Alena Wachtlová a Jitka Goldsteinová

Děti z Dvorečku jsou na masopust připravené
Nejdříve si děti na jednom z prvních letošních Dvorečků vyrobily úchvatné škrabošky, na dalším zase masky zvířátek. Mohou si vybrat, jak si masopust užijí. Moc se těšíme na další setkání s dětmi i maminkami.
Lucie Šulcová
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ROZHOVOR

Rozhovor
se starostkou
„Severní varianta okruhu má opravdovou
šanci vytvořit okruh pro tranzitní
dopravu mimo hlavní město.“
Říká Ing. Barbora Floriánová, starostka MČ
Praha-Dolní Chabry, která je jednoznačně
pro severní variantu obchvatu. Starostce
jsme položili i další otázky týkající se třeba chodu úřadu, řešení palčivých problémů v MČ a požádali i o její názor na spolupráci s opozicí.
Jste ve funkci necelé čtyři měsíce. Jak hodnotíte tento čas? Máte za sebou i čas tzv.
90 dnů hájení…
Musím říci, že mi tento čas uběhl jako
voda. Každý den řešíme něco podstatného
a stále mám pocit, že se mi času nedostává a potřebovala bych každý den prodloužit. Energie mám zatím dostatek a rodina
mě nabíjí o víkendech.
Co podstatného, jaká témata a jaké kroky byly a jsou prioritou vašich prvních dnů
a týdnů?
První kroky hned první dny vedly do ulice
Pod Zámečkem, kde jsme byli nuceni řešit
tristní stav komunikace. A prioritou? Tou
bylo doslova vše: chodník, přístavba školy,
tramvaj, jednání s developery, financování, okamžitý vstup do soudních sporů jak
ohledně nové letištní ranveje, tak ve věci
okruhu. Hned na prvním setkání ve funkci starostky jsem oslovila primátora Prahy
ohledně společných jednání i se Středočeským krajem a v jednáních kolem vybudování okruhu jsem jedním z hlavních iniciátorů intenzivní komunikace s magistrátem. Věřte, že se mi o všech věcech i v noci
zdá…
Spolupráce s opozicí. Poslední dva roky
se nesly v naší MČ ve vzájemné politické
nevraživosti a jisté neochoty spolupracovat. Jaká je situace nyní?
Myslím, že k chybám došlo na obou stranách. Jako jediná v současném vedení radnice jsem zažila opozici po celá dvě předchozí období. Vlastně jsem po panu Malinovi v zastupitelstvu nejdéle a pamatuji si řadu zbytečných konfliktů, možná nedorozumění. Přála jsem si moc, aby se situace změnila, i proto jsem se snažila celou dobu mírnit obě strany… stále doufám,
že dokážeme najít společnou cestu spolupráce.

Pamětní deska
Dlouho mě trápí jedna otázka. Rozhodla
jsem se konečně, že ji položím konkrétně
a vyslovím ji „nahlas“. Mnozí chaberští občané ve dnech Pražského povstání, v květnu roku 1945, položili za naši svobodu to
nejcennější, svůj život. Mezi nimi byli i můj
pradědeček pan František Rolla, dále pan
Jérie a pan Bryndač. Po celou dobu, kdy
jsem jako žákyně navštěvovala Chaber-

Barbora Floriánová na jednání s místostarostou Prahy 8 Tomášem Tatranským. Foto: ÚMČ

Všichni v MČ řeší problémy spojené s dopravou. V měsíci lednu jsme z médií slyšeli slova primátora a premiéra, že oba našli
shodu v rychlém dokončení obchvatu kolem Prahy, který se dotkne i nás. Můžeme
znát váš názor?
Jak jsem uvedla, jsem nyní vlastně hlavní prostředník jednání dotčených starostů,
tudíž můj postoj je zcela jednoznačný, a to
ve prospěch severní varianty okruhu. Chci
zdůraznit, že jižní variantu odmítám nikoli
proto, že vede kolem Chaber. Jižní varianta je sama o sobě špatným projektem pro
celou Prahu.
Nabídla jste mi další otázku: Co obchvat
přinese naší MČ?
Jižní varianta v současné podobě přinese kamiony, špatný vzduch, nekontrolovanou dopravu z nájezdů a přivaděčů, čili nic
dobrého. Severní varianta má opravdovou
šanci vytvořit okruh pro tranzitní dopravu
mimo hlavní město.
Další problém, který pálí především dříve
narozené obyvatele: seniorský dům. Stihla jste se svými kolegy otevřít i tento bod?
Čas utíká hodně rychle…
Dům pro seniory je jedna z mých hlavních priorit! Nechci nic prozrazovat, ale
snad nic nezkazím, když řeknu, že už jsme
v jednáních. Samozřejmě, chce to čas, jako
všechny projekty, které se uvádějí do života. Je před námi ještě řada rozhodnutí
a chvíli to potrvá.

Jako opoziční zastupitelka jste řešila řadu
věcí a problémů, ale také jste se spolupodílela na vytváření hodnot a úspěšně dotáhla hodně kulturních akcí až do finále.
Často jste některé postupy a řešení pod
taktovkou minulého vedení MČ kritizovala. Jak se z pozice starostky díváte třeba
na tytéž problémy dnes?
Vidíte, zrovna já jsem byla ten opoziční zastupitel, který byl na úřadě více než mnozí koaliční kolegové. Práci zaměstnanců
a chod úřadu léta dobře znám. Nicméně
až nyní dokážu plně docenit práci všech
úředníků a zaměstnanců úřadu, bez výjimky. Otevřela jsem svým vstupem opravdu velmi širokou agendu a nemáme prostor s něčím otálet. Jedeme souběžně šest
opravdu velkých projektů a k tomu deset
menších. Naprostá profesionalita a spolehlivost celého úřadu je mojí velkou a milou oporou každý den.
Často si lidé z opozice, kteří převezmou
vládu věcí do svých rukou, myslí, že mnohé projekty budou řešit jinak, lépe. Skutečnost často bývá jiná. Co by se podle vás
mělo vyřešit rychle?
Jéje! Podle mě všechno. Ba ne… Chodník
je první na mušce. Ale kdyby se podařilo
změnit trasu okruhu, považovala bych to
za nádherný zázrak.
Hana Marie Kunešová,
předsedkyně Sociální komise

skou základní školu, jsem chodila Budyšínskou ulicí a na plotě u Prášků, na konci ulice vlevo, visela mramorová tabulka
s nápisem: „Zde položili hrdinně svůj život
Václav Bryndač, Zdeněk Jérie a František
Rolla ve dnech Pražského povstání v květnu 1945.“ (možná tam bylo uvedeno přesné
datum). Jako žáci ZŠ, pionýři, jsme tu drželi čestnou stráž a já jsem na pradědečka
byla náležitě pyšná! Později jsem k svému

velkému překvapení zjistila, že deska byla
z neznámých důvodů odstraněna. Tehdy
jsem měla pocit, že je to nevděčné, dokonce neslušné. Lze ještě dnes zjistit, kdo
ji sundal a proč? Nebylo by důstojné desku vrátit zpět na původní místo?! Budu velice ráda, když mi pomůžete najít odpověď
a snad i řešení.
Jaroslava Nosková /Vorlová, Bohuslavová,
Sechovcová/

Spolky | AKCE

Pozvánka na karneval
TJ ZŠ Chabry, z. s. ve
spolupráci se základní
školou a městskou částí
vás zve v sobotu 9. března 2019 od 15:00 hod. na
dětský karneval do tělocvičny ZŠ v Dolních
Chabrech pod názvem
„Z pohádky do pohádky
aneb hastrmani tatrmani“.
Na tuto akci připomínáme
nutnost
přezutí v šatnách.
Vstupné dobrovolné.
Karel Jiránek

Březnový festival
Ochotnických Divadel

Sobota 2. března – 19:00 Divadlo AKORÁT
PRAg. Pygmalion (na motivy hry George Bernarda Shawa a muzikálu Alana Jaye
Lernera s hudbou Frederica Loewa My Fair
Lady napsala Adéla Červenková)
Moderní hra se známými melodiemi napsaná na tělo členům Divadla Akorát, inspirovaná komedií anglického dramatika
G. B. Shawa Pygmalion, která využívá motivu antického mýtu o kyperském sochaři.
Zatímco Shawův „Pygmalion“ je londýnský
profesor fonetiky Henry Higgins, jenž uzavře se svým přítelem plukovníkem Pickeringem sázku, že naučí ušmudlanou pouliční květinářku Lízu Doolittleovou výslovnosti vznešené dámy, ten náš je znuděný
majitel úspěšné Public Relations Agentury,
kterému se do cesty připlete naivní studentka s ideály vstřícné sociopolitiky. Spolu s kolegou z ní (ale bez ní) pak vypracují
dokonalý projekt, který ušijí na míru vlastním potřebám.
Čtvrtek 7. března – 19:00 OLDstars, umělecká skupina Mimořádné události Martin
Crimp a Julek Neumann Hranice civilizace
a lidskosti se bortí. Je moderní zdravotnictví opravdu zdravé? Klademe důraz
INZERCE

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

Beseda o okruhu
v Čimicích
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né řešení okruhu kolem Prahy“ a diskutovali. O setkání pracovní skupiny Starostové pro okruh informovala chaberská paní
starostka. Petiční archy i všechny prezentace jsou ke stažení na webu www.rozumnadoprava.cz. Poděkování patří přednášejícím Gábině Lněničkové a Josefu Tomešovi
z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s. a panu Pavlu Charvátovi ze spolku Společně pro 6.
Hana Francová

Na podnět čimických občanů uspořádal
spolek Nad Drahaňským údolím z. s. společně se spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z. s. besedu na téma Pražský vnější okruh a jeho
dopady na severu Prahy. V sále školní jídelny se v úterý 22. ledna 2019 sešlo kolem dvou set občanů, kteří si vyslechli
přednášky, podepisovali petici „Za rozumna hygienu a čistotu a přitom produkujeme nejvíce odpadu v historii. Dennodenně
rozhodujeme o své budoucnosti, ale jsme
svobodní a šťastní? Scénická skica mimořádného textu britského autora.
Čtvrtek 14. března – 17:00 Ilegumova divadelní společnost Malenka Pohádka z rozkvetlé louky (podle Hanse Christiana Andersena) Malenka měla za postýlku skořápku z vlašského ořechu a přikrývkou jí
byly lístky tulipánu. Jednoho dne ji ale
unesla ohyzdná ropucha, hledající nevěstu pro svého ještě ohyzdnějšího synka, a tak začalo jedno velké dobrodružství…
Sobota 16. března – 19:00 Ochotníci Nelahozeves Natěrač Donald Churchill Žena využije natěrače k utajení manželské nevěry.
Zvládnout situaci podle zamýšleného plánuvšak není tak jednoduché, jak předpokládala… Situační komedie Donalda Churchilla v podání nelahozeveských ochotníků.

Sobota 23. března – 19:00 Adivadlo Havlíčkův Brod Na útěku Pierre Palmade a Christophe Duthuron Hra o cestě, která je sama
sobě cílem. Na krajnici u silnice čekají dvě
ne zcela tradiční stopařky: asi čtyřicetiletá Margot, která utekla z oslav osmnáctých
narozenin své dcery, a pětasedmdesátiletá Claude – uprchlice z domova důchodců. Margot je lehce upjatá, životem ztahaná matka dospívajících dětí a čerstvá vdova, Claude je svěží stařenka s originálními
nápady. Z původního hašteření o první zastavené auto se zrodí nápad svézt se společně a posléze i společná dobrodružství:
na farmě u dobrého sedláka Luciena, na
hřbitově nad hrobem Claudiny kamarádky
Josefíny, v cizím domě, kam se uchýlí hledajíce střechu nad hlavou, ve vězení, kam
je dostanou rozladění majitelé, i den rozloučení, který u dvou kamarádek, kterými
se obě ženy zatím staly, vlastně žádným
loučením není. Velká dobrodružná cesta
přece právě začíná…

Úterý 19. března – 19:00 KUK! Zpátečníci
Sobota 30. března – 19:00 DIVOCH
Praha Gerta S. (na motivy románu Kateři- Sborovna Jaromír Břehový
ny Tučkové) Příběh dívky z česko-němec- „Komedie souboru DIVOCH z prostředí učké rodiny, která se vždy cítila být přede- ňovského školství k pobavení i zamyšlení.“
vším Češkou, ale němectví ji poznamenalo na celý život…

INZERCE
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Zápis do prvních tříd ZŠ
pro školní rok
2019/2020
Ve středu 24. dubna 2019 od 14 do 17 hodin
a ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 do 17 hodin se koná zápis do prvních tříd Základní
školy Praha-Dolní Chabry.
K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a s těmito dokumenty:
�rodný list dítěte, �občanský průkaz zákonného zástupce, �žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, �vyplněný
zápisní list
Formuláře žádosti i zápisního listu jsou
k dispozici na webových stránkách školy
nebo je možné je vyplnit přímo při zápisu.
Pokud bude zákonný zástupce žádat
odklad povinné školní docházky, musí
o něj požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 8), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým
objednacím termínům k vyšetření v PPP
pro Prahu 8 doporučujeme objednání co
nejdříve.

Karneval
a koncert na Beranově

Děti
pomáhají dětem

V polovině měsíce jsme si náležitě užili
karnevalového veselí. Všichni jsme se převlékli do nejrůznějších kostýmů. S dětmi
jsme tančili na známé písně, soutěžili, nechyběla přehlídka jednotlivých masek, oblíbená židličkovaná a mnoho další zábavy.
Na závěr karnevalu dostaly děti diplom za
povedenou masku.
Poté naši školku navštívilo smyčcové
kvarteto Unique Quartet, které se věnuje různým hudebním žánrům, od klasické,
přes jazzovou až po filmovou a populární
hudbu.
V současné době je kvarteto ve složení: první housle, druhé housle, viola a violoncello. Kvarteto intenzivně spolupracuje s osobnostmi současné populární scény. Ve školce pro děti a paní učitelky zahrálo písně z filmů a pohádek, jako například
z Harryho Pottera, Třech oříšků pro Popelku a jiných. Muzikanti dětem jednoduchou
formou představili jednotlivé hudební nástroje, které si děti následně mohly prohlédnout. Vystoupení bylo velmi působivé
a věříme, že nebylo poslední.
Učitelský tým MŠ Beranov

MŠ Chaberáček v 7. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku.
Mateřská škola Chaberáček se již 6. rokem zapojila do projektu Sněhuláci pro
Afriku, který pro školy po celé republice
organizuje Gymnázium Ostrava-Hrabůvka a společnost Kola pro Afriku. Posláním
společnosti je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Lidé v ČR darují nepotřebná kola, která se opraví a následně dopraví do Gambie. A právě na uskutečnění přepravy je celá charitativní činnost zaměřena.
Při dostatku sněhového materiálu děti
pilně staví sněhuláky na zahradě, ve třídě
je malují, stříhají a lepí. Veškeré pracovní
nasazení i s výsledky je dokumentováno
a zasláno organizátorovi společně s příspěvkem za každého sněhuláka.
Akce se nám pokaždé se sněhem i bez
sněhu vydaří a záměr, abychom se pobavili a pomohli, je naplněn. Dana Tučková

Den otevřených dveří

V pátek 15. března 2019 od 8:00 do 9:40
proběhne na Základní škole Praha-Dolní
Chabry den otevřených dvěří.
Srdečně zveme všechny zájemce, aby si
prohlédli budovu školy a v případě zájmu
nahlédli do výuky. Na vaši návštěvu se těší
žáci i zaměstnanci školy
Všechny informace o škole získáte na
www.zschabry.cz nebo na tel. 233 544 562
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd
v pondělí 17. června 2019 v 17 hodin v jídelně školy.

Vysvědčení
ve stylu první republiky

Po zhlédnutí prvního dílu nádherného seriálu Bylo nás pět, který se jmenuje Vysvědčení, nás napadlo, že bychom naší republice mohli dodatečně poblahopřát ke
stým narozeninám netradičním způsobem. Výzvu, abychom se na den pololetního vysvědčení oblékli ve stylu první republiky, vyslyšeli učitelé i žáci. Pro vysvědčení si žáci přišli opravdu slavnostně oblečeni. K vidění byly nádherné modely šatů,
klobouky, rukavičky, košile s motýlkem či
kravatou, krajkové límečky, kabelky nebo
šle. Pozadu nezůstali ani učitelé. Korzová-

Než odejde Morana…

ní o velké přestávce bylo přehlídkou zdařilých kostýmů. Celé dopoledne provázel
příjemný pocit z této akce.
Nebývá to již dnes v pololetí zvykem,
ale k vážnosti dne, kdy děti dostávají vysvědčení, se slavnostní oblečení moc hodilo. Důležitost vzdělání a práce pro naši
vlast byla v prvních letech naší republiky
velmi živá, aktuální a v mnoha proslovech
zmiňovaná. Možná o tomto dnes méně
mluvíme, ale důležitost mají tyto hodnoty stejnou jako tehdy. Bylo to moc pěkné
dopoledne.
Třída 2.B

Únor bílý, pole sílí… a děti mají radost. Proto vzpomínáme rádi na únorovou sněhovou nadílku, díky které si děti užívaly bobování. Klidně by ještě pár takových bílých
dní uvítaly. Stejně tak si ale děti z lesní
školky Jaata dokážou užívat bahna a toho,
co se z něj dá vytvořit – třeba v naší „blátivé kuchyni“ na zahradě školky.
Na konci února proběhl masopust
s průvodem k rybníku. Ve čtvrtek 21. března nás čeká tradiční vynášení Morany a pomalu se připravujeme na zápis nových dětí.
Všem, kteří nosí suché pečivo pro zvířata z Jaaty, moc děkujeme. Na zahradě
máme morčata, králíčky, kozy i prase a vše
se zkrmí. Chcete-li něco přinést, nechávejte prosím zásoby nahoře u branky zahrady.
Krmíme s dětmi vždy ráno. Máme pak lepší
přehled o tom, co zvířata snědla.
Obě kozy a prase se občas vydávají na
výlet. Omlouváme se těm, které tato „partička“ vylekala a mrzí nás, pokud jste si
dělali starosti. Zatím nejdelší neplánovaný výlet této naší trojice proběhl do Čimic
k nákupnímu centru Draháň. Naši výtečníci
tam vzbudili rozruch i veselí a za asistence městské policie vše dobře dopadlo: po
domlouvání, přemlouvání i lákání na dobroty, jsme je nakonec přiměli vrátit se zpět
domů.
Tereza Vavrečková

SPORT
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zveme na velikonoční
turnaj ve stolním tenisu

pozvánka na Ukázkovou
hodinu GYRO metody

Chaberský fotbalový ples
v KD Ládví

TJ ZŠ Chabry ve spolupráci se ZŠ Dolní
Chabry a MČ pořádá XXV. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Akce proběhne pod záštitou starostky Barbory Floriánové.
V pátek 12. dubna od 12:00 do cca 15:00
hod. ve třech kategoriích žáků a žákyň 1. až
9. třídy. V sobotu 13. dubna od 9:00 hod.
kategorie ženy, muži, (od 15 let).
Účast pro neregistrované hráče v oddílech stolního tenisu. Přihlášky žactva
do ředitelny ZŠ do pátku 2. dubna 2019
do 14:00 hod., ostatní telefonicky na číslo 730 641 912 do 2. dubna 2019. Přihlásit
se lze i e-mailem na tjzschabry@seznam.
cz. Startovné pouze v kategorii dospělých
100,– Kč.
TJ ZŠ Chabry

TJ ZŠ Chabry vás zve na ukázkovou hodinu
GYRO metody s výživovou poradkyní Kateřinou Ulrychovou. Zdarma zjistíte komplexní analýzu stavby těla a získáte individuální doporučení k vhodné úpravě jídelníčku.
Gyro cvičení zlepšuje strukturu kostí a podporuje plynulost pohybů, cvičí se
převážně vsedě na Gym Ballech, židli nebo
stoličce. Akce zahrnující cvičení i konzultaci s výživovou poradkyní proběhne v sobotu 23. března od 09:30 hod. v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry. Přivítáme každého bez
ohledu na věk a fyzické schopnosti. Registrace nutná na: tjzschabry@seznam.cz.
Cena Gyro hodiny 100,– Kč.
TJ ZŠ Chabry

Letošní fotbalový ples jsme z kapacitních
důvodů uspořádali v KD Ládví. Ples otevřel
svým projevem předseda SK Dolní Chabry Vladimír Šmicer a při té příležitosti předal ocenění Mílovi Hofmanovi za dlouhodobou práci v klubu. Pak se rozjela zábava v plném proudu. Snažili jsme se vyplnit
přestávky různým zpestřením, např. jako
taneční ukázkou latinskoamerických tanců
nebo fotbalovým freestylem.
Chaberáci opět potvrdili, že se umí výborně bavit. Důkazem bylo vystoupení Sagvana Tofiho, který původně chtěl zazpívat jednu písničku a říkal, že když budeme
dobří, přidá druhou, a když budeme skvělí,
dá ještě třetí. Zazpíval tři písně. Je fakt, že
mu na jevišti hodně pomohli další tři výborní zpěváci – Vláďa Šmicer, Ladislav Vízek a Horst Siegl.
Doufáme, že ples se všem líbil a slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby se vám líbil i příští rok.
Vlastimil Tomšů, foto: Robert Horáček

Nejúspěšnější
základní část
BLACK ANGELS v historii
Florbalový klub BLACK ANGELS, který má
velkou část své hráčské základny právě v Dolních Chabrech, již druhým rokem
bojuje o postup do florbalové Superligy.
O šancích klubu na postup svědčí úspěšná základní část 1. ligy, která je zatím nejúspěšnější v celé klubové historii. Jedno kolo před koncem (které se odehraje
23. února) je zatím severopražský tým na
1. místě v tabulce a na svém kontě má 65
bodů z 25 zápasů. Srovnatelný je pouze brněnský tým FBŠ Hummel Hattrick, který je
na druhém místě se stejným počtem bodů.
A právě brněnský Hattrick je také soupeřem BLACK ANGELS pro poslední kolo. To
bude znamenat velice zajímavý souboj,
ze kterého vzejde také vítěz celé základní
části. První vzájemný zápas z tohoto roku
hovoří ve prospěch pražského celku, který zvítězil poměrem 11:7. Můžeme jen věřit, že druhý souboj dopadne stejně dobře.
V každém případě se jedná o dosud nejlepší sezónu v historii klubu, a i proto se
dá očekávat velice zajímavý boj o Superligu. Play-off startuje první víkend v březnu, a když vše půjde, jak má, bude pokračovat až do dubna, tak si jej nenechte ujít
a přijďte BLACK ANGELS podpořit. Konkrétní termíny a místa utkání najdete na stránkách klubu www.blackangls.cz.

Jiří Patočka

Dětský karneval
V neděli 10. února odpoledne
uspořádal Sokol Dolní Chabry
Dětský karneval. Za doprovodu rodičů se
sešlo skoro 40 dětí v nejrůznějších maskách. Odměny bylo možné získat v různých
soutěžích i v klání o nejhezčí masku, kde
porota složená z rodičů vybrala hned pět
vítězů: Bouřku, Králíčka, Kovboje, Karkulku
a Hranolky. Díky všem, kdo přišli!
Karel Jiránek

Fotbalové
jaro se blíží
Tenisové odpoledne
Tenisová školička T. J. Sokol
Dolní Chabry, nově ve spolupráci s Tenis akademií Bálek, pořádá v neděli 17. března od 15:00 hod. v naší Sokolovně tenisové odpoledne.
•
Kvaliﬁkovaní trenéři
•
Tenis zábavnou formou
•
Hry na tenisovém trenažeru
Vezměte svoje děti zkusit si zahrát tenis –
rakety budou k zapůjčení! Pravidelné tréninky 1x–2x týdně od dubna. Karel Jiránek

Fotbalové jaro nám pomalu
klepe na dveře a všechny naše
týmy se pomalu připravují na
svůj vstup do fotbalových soutěží. Muži
si na zimním turnaji v Kyjích zatím vedou
velice dobře a bojují o čelní umístění.
Mladší žáci přivezli zlato z turnaje
v Milovicích a jejich starší kolegové zase
slavili na turnaji v Benešově.
Rozpis zápasů Chaberských týmů v březnu 2019
Domácí : Chabry
Datum
Čas
Hosté
Soutěž
09.03.2019, 14:30
Zličín
Muži„A“
22.03.2019, 16:30 Loko-Vltavín Starší přípravka
22.03.2019, 16:30 Běchovice Mladší přípravka
23.03.2019, 15:00 Zbraslav
Muži „A“
24.03.2019, 10:00
Libuš
Mladší žáci
24.03.2019, 12:00
ČAFC
Mladší dorost
24.03.2019, 15:00
Točná
Muži „B“
30.03.2019, 15:30 Zlíchov
Starší dorost
Jan Škurek

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

PŘISTAVENÍ BioVOK

Datum
07.04.
07.04.
07.04.

Stanoviště
Bílenecké náměstí
Dvorní, přistavení u stanoviště separací
Na Pěšině

Čas (hod.)
09:00–13:00
09:00–13:00
09:00–13:00

Datum
23.03.
23.03.
06.04.

12.05.
12.05.
12.05.
02.06.
02.06.

Do Rybníčků / Nová
Kadaňská – U separací
U Traktorky – U separací
Pod Křížem x U Větrolamu, u separací
U Větrolamu

12:00–16:00
12:00–16:00
12:00–16:00
09:00–13:00
09:00–13:00

06.04. V Kratinách
27.04. Měděnecká, slepý záliv pod Ústeckou
27.04. Na Pěšině

09:00–12:00
09:00–12:00
09:00–12:00

11.05.
11.05.
25.25.
25.25.

09:00–12:00
09:00–12:00
09:00–12:00
09:00–12:00

za křižovatkou s Kobyliskou, bez výstavby-pole

slepá odbočka k Ďáblickému háji – u separací

02.06. V Kratinách, slepé zakončení

09:00–13:00

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME:
TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD!!!

Stanoviště
Bílenecké náměstí
Ulčova
U Větrolamu

slepá odbočka k Ďáblickému háji-u separací

za křižovatkou s Kobyliskou, bez výstavby-pole

Pod Křížem x U Větrolamu, u separací
Velemínská, slepé zakončení
Dvorní, u stanoviště separací
Pihelská, podél nezastavěné parcely

Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru před uplynutím
doby přistavení bude kontejner odvezen a nový kontejner již přistavován nebude. U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum
23.04.–úterý
20.07.–sobota
24.09.–úterý
15.10.–úterý

Stanoviště
křižovatka ul. Ulčova – Ústecká
Hrušovanské nám.
Bílenecké nám.

Po - Pá (hod.)
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20

Čas (hod.)
09:00–12:00
09:00–12:00
09:00–12:00

Sobota (hod.)
08:00–08:20
08:30–08:50
09:00–09:20

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat
se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého
pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území
města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Potex – sběr použitého textilu
V loňském roce se firmě na sběr použitého textilu Potex podařilo
z odpadového toku odklonit 2 607 tun textilu, a jen v Dolních Chabrech to bylo přes sedmnáct tun. Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpracovává a je připravováno oblečení na míru pro sedm organizací, které pravidelně posílají zpětnou vazbu a instrukce pro další skladbu oblečení. Celkem
bylo těmto organizacím poskytnuto 37,5 tuny vytříděného textilu.
Jedná se o organizace:
�Charita ČR – pomoc lidem v ohrožení a nouzi,
�Naděje – stará se o osamělé a lidi bez domova,
�Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez
domova,
�Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog,
�Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci,
�Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí
drog,
�FIXPUNKT (Comeback) – charitativní obchod pro potřebné.
Tři dobrovolníci týdně vytřídí zhruba tunu oblečení, zbylý textil,
který nelze využít, je směřován k dalším zpracovatelům k recyklaci. Partnery má Potex ve všech složkách textilního odpadu, aby
žádná část textilu nemusela končit na skládkách. Z prodeje zbytkového textilu jsou podporovány organizace:
�Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé,
�Pomocné tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo
tělesně postižené,
�Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe,
�Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života,
�Kapka naděje a další.
V loňském roce firma Potex přispěla celkem 1 014 810,– Kč. Více informací můžete nalézt na webu www.recyklujemetextil.cz.
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