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Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva
dne 26. června 2019

zrušilo
na základě doporučení výběrové komi-
se a stanoviska Veřejné zakázky s.r.o. a ad-
vokátní kanceláře Kruták & Partners vý-
běrové řízení s názvem „Dostavba ZŠ Pra-
ha-Dolní Chabry“.

souhlasilo
přiznáním odměn ředitelkám příspěvko-
vých organizací ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ 
Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a  MŠ Be-
ranov za příkladné plnění pracovních úko-
lů ve 2. čtvrtletí 2019 (období duben až čer-
ven).
s uzavřením nové smlouvy o poskytování 
služby Business 24 mezi MČ a společností 
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782.

schválilo
poskytnutí fi nančního daru Občanskému 
sdružení na ochranu památek v  Dolních 

Chabrech, z.s. na akci „Svatojánský večer 
v Dolních Chabrech“, ve výši 5.000 Kč.
podání požadavků na investiční dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2020 na do-
stavbu ZŠ Praha-Dolní Chabry, na vybudo-
vání cyklostezky V Kratinách a rekonstruk-
ce místních komunikací.

pověřilo
starostku paní Floriánovou podpisem 
darovací smlouvy se společností Central 
Group ve věci komunikace Sumova.
starostku podáním trestního oznámení 
na neznámého pachatele na základě sku-
tečností zjištěných MČ při přezkumu hos-
podaření PO MŠ Beranov, probíhajícího od 
června 2018.

projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky o  výši 
koefi cientů pro výpočet daně z  nemovi-
tých věcí a požaduje na území MČ Praha-
Dolní Chabry zavést místní koefi cienty ve 
variantě 5 – 1,5 – 2.

revokovalo
usnesení č. 41/19/ZMČ ze dne 12. 6. 2019: 
ruší se text: rozhodnutí o  stanovisku ná-
vrhu na změnu územního plánu žadate-
le Nové Chabry Development s.r.o. dle pří-
lohy. A  nahrazuje se textem: rozhodnutí 
o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o spo-
lupráci ze dne 29. 4. 2009 uzavřené se spo-
lečností Nové Chabry  – A, s.r.o. (původně 
CHABRY Development, s.r.o.), který je pří-
lohou tohoto usnesení.

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová
starostKa MČ

Milí Chaberáci,
zdravím vás všechny po slunečném létě.

Léto a dovolené jsou časem odpočinku, 
zklidnění a  dobrého naladění a  já věřím, 
že se to projeví v chuti do dalšího školního 
roku pro děti i dospělé, tak i v další práci 
na naší radnici.

Do nového školního roku je dobré za-
čít s  elánem a  čistým stolem. S  dostav-
bou školy se sice přes prázdniny nezačalo, 
ale nové výběrové řízení se připravuje. Jak 
si můžete přečíst v  samostatném článku, 
i stavba současné školy se téměř před sto 
lety potýkala s velkými problémy, dokonce 
se její realizace protáhla až o 22 let. Zkrát-
ka to nikdy nebylo jednoduché. Já jsem ale 
pevně přesvědčená, že nám se to v tomto 
volebním období povede.

I tak jsme přes léto nezaháleli, vymalo-
vali jsme úřad a  vrhli se do stavby chod-
níku do Čimic. Vše zatím zdárně pokraču-
je a  děkuji řidičům za dosavadní respekt 
k omezení v místě stavby.

K  našemu politickému uspořádání 

a nejasnostem se vzhledem k četným do-
tazům vyjadřuji v komentáři v dopisech za-
stupitelů, v září se vše jistě zdárně vyřeší, 
ostatně práce pokračuje úspěšně kupředu, 
v zaujetí pro věc jsou nedorozumění zkrát-
ka běžná a snažíme se všichni jako odpo-
vědní zastupitelé přispět k co nejlepší bu-
doucnosti Chaber.

S radostí vás také chci pozvat na tradič-
ní akce, které nás čekají v září. K dozvukům 
léta se může každý podle libosti přidat na 
Dnech evropského dědictví (14. září) u cha-
berského kostela, na sousedské akci Zažít 
město jinak (21. září) a také na Krajanských 
slavnostech (29.  září). Přeji vám příjemný 
vstup do podzimu a školního roku.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Zde je malý stručný souhrn toho, co se 
dělo na radnici v měsíci červenci. Vše zdár-
ně běží, jak má, čile pokračujeme v projek-
tech a běžné práci.

V prvním červencovém týdnu nastoupil 
nový tajemník Miloslav Müller, seznámil se 
s kolegy a agendou, vše šlape, a po šest-
nácti letech proběhlo na konci července 
také vymalování úřadu.

Byla potvrzena dotace na dostavbu 
školy z  magistrátu ve výši 80 milionů ko-
run. Zastupitelstvo s  výjimkou hlasu sta-
rostky ovšem odhlasovalo zrušení výbě-
rového řízení na dostavbu školy, vyhláše-
ní nového VŘ odhlasováno zatím naopak 
nebylo. Starostka tedy požádala osvědče-
né odborníky, kteří byli nápomocni dosud, 
aby připravili projekt na září, pro nové vy-
hlášení VŘ.

Hned na počátku července reálně za-
počala stavba chodníku do Čimic, kde 
bylo nutné znovu doplnit některé pod-
klady a  dořešit dopravní značení. Stavbu 
promptně zahájila fi rma Toman a úspěšně 
pokračuje, děkujeme za respektování do-
časného dopravního omezení.

V prvním červencovém týdnu proběhlo 
také předběžné jednání s  ROPIDem o  vý-
hledech do roku 2029, zejména tramvaj 
a  autobusové linky. Byla doplněna infor-
mace o naší nové zastávce na Spořické.

Na základě usnesení zastupitelstva sta-
rostka dořešila a podepsala Dodatek č. 4 
se Star Group.

Za naši MČ byly zaslány námitky k Praž-
skému okruhu k  projednání v  Uhříněvsi 
24.  července ohledně úseku 511. Díky Ro-
zumné dopravě a  zejména Gabriele Lně-
ničkové s organizací a prací na připomín-
kách pro jednotlivé subjekty. Jedná se o je-
den z  velmi důležitých okamžiků v  celém 

projektu, jehož výsledek bude mít význam-
ný vliv na podobu okruhu i kolem Chaber.

V  běžné agendě jsou řešeny starší 
i nové stavební projekty.

V týdnu od 12.–16. srpna v KC CHD pro-
běhl příměstský tábor.

V září nás kromě dalších kulturních akcí 
čekají větší pravidelné slavnosti – Dny kul-
turního dědictví, Zažít město jinak a  Kra-
janské slavnosti – pracujeme na realizaci, 
participace občanů vřele vítána!
Přeji vám krásný srpen.

starostka MČ

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali
na adresu

inzerce@dchabry.cz
nejpozději do

15. dne v měsíci.
redakce
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Záměr znovuotevření 
ďáblické skládky zatím 
vrácen k přepracování
Dokumentace k  záměru znovuotevření 
ďáblické skládky byla investorovi vráce-
na k přepracování. Rozhodl o tom v pátek 
26.  července 2019 Odbor ochrany prostře-
dí Magistrátu hl. m. Prahy. Provoz sklád-
ky v  I. etapě byl již ukončen a část rekul-
tivována, přesto investor plánuje doplně-
ní tuhého komunálního odpadu o dalších  
160 000 m3 (216 000 t).

Městská část Praha-Dolní Chabry zasla-
la dne 17. května 2019 své nesouhlasné vy-
jádření k  záměru znovuotevření skládky 
a připojila se tím k dalším subjektům, kte-
ré rovněž zaslaly své připomínky. Pláno-
vané veřejné projednání záměru v červnu 
neproběhlo, proto se konalo nové 24. čer-

vence 2019. O dva dny později stanovil pří-
slušný úřad požadavky na přepracování 
dokumentace, přičemž jsou zohledněny 
také některé z  připomínek městské části 
Praha-Dolní Chabry:

1. Kapitolu  D. IV. (Charakteristi-
ka a  předpokládaný účinek navrhova-
ných opatření k prevenci, vyloučení a sní-
žení všech významných negativních vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví…) do-
kumentace rozšířit o  všechna dostupná 
opatření pro eliminaci zápachu při provo-
zu skládky.

2. Předložit nezávislý hydrogeolo-
gický oponentní posudek, který prokáže 
těsnost či netěsnost tělesa skládky a vliv 
na kvalitu podzemních vod. Zpracovatel 
této studie bude vybrán dle doporučení 
OCP MHMP.

3. Zohlednit v  dokumentaci rele-
vantní připomínky vznesené na veřejném 

projednání a  zaslané k  vlastní dokumen-
taci.

Celé vyjádření Odboru ochrany prostře-
dí Magistrátu hlavního města Prahy nalez-
nete na webu městské části.

redakce

Komentář starostky:
Poprvé jsem vznesla dotaz na chodník už 
v  roce 2008 na tehdejší stavební komisi. 
Dotaz zapadl, ale hned s  členstvím v  Za-
stupitelstvu jsem jej otevřela znovu. Psa-
la jsem dopisy, urgovala radnice i  ROPID. 
Občas vtipkuji, že z otázky na chodník se 
vlastně stal za těch devět let takový Zele-

ný Raoul (pozn. komiks v  Reflexu, zakon-
čený identickým dotazem) každého jedná-
ní Zastupitelstva, kdy jsem dotaz na chod-
ník vždy vznesla. V roce 2018 se ale usmá-
lo štěstí a všechny dobré okolnosti se se-
šly. Rok voleb ještě projekt pozdržel, ale 
hned po nich jsme vše vyřídili a čekali jen 
na vhodný termín. Je to jen malý krůček 
pro vesmír, ale ne nepodstatný pro Chabry. 

Konečně vznikne důstojná osvětlená ko-
munikace pro pěší, kteří často ve tmě, kte-
rá je v zimě už v od 17. hodiny, trnuli, zda je 
rychle projíždějící auta včas zahlédnou na 
přechodu nebo nesrazí z úzkého provizor-
ního chodníku. Těšme se na nový chodník 
a ať nám slouží!

Barbora Floriánová

Dolní Chabry podaly 
připomínky 
k části okruhu 511
Koncem července zaslala starostka Barbo-
ra Floriánová připomínky územnímu říze-
ní o umístění stavby úseku 511 Silničního 
okruhu kolem Prahy. Jedná se o část mezi 
Běchovicemi a dálnicí D1. Městská část se 
tak připojila k Praze 22, které se plánova-
ný úsek bezprostředně dotýká. Zásadní 
vliv by ale stavba měla i  pro Dolní Chab-
ry, jakožto součást SOKP a tím i dalšího ve-
dení úseků 520, 519 a 518 na severní části 
Prahy. V této oblasti by podle studie ČVUT 
jezdilo téměř 90 tisíc automobilů denně, 

z  toho přibližně 15 tisíc nákladních vozi-
del. Městská část proto trvá na požadav-
ku, aby tranzitní kamionová doprava hlav-
nímu městu a  hustě obytně zastavěným 
územím vyhnula. Dolní Chabry s tímto zá-
měrem nesouhlasí, a to také z důvodu ne-
gativních vlivů umisťované stavby v jejichž 
důsledku dojde ke zhoršení kvality životní-
ho prostředí na území městské části a tím 
také ke snížení kvality bydlení jejích ob-
čanů. V neposlední řadě je jedním z důvo-
dů nezákonnost vydaného stanoviska EIA, 
která je doložena hned v několika konkrét-
ních bodech týkajících se především inva-
riantnosti záměru a nesprávného vymeze-
ní dotčeného území.

Oficiální znění námitek naleznete na 
webu městské části.

redakce

Chodník do Čimic bude 
dokončen v září
Po dlouhém období příprav a plánů jsme 
se dočkali zahájení výstavby osvětlené-
ho chodníku do Čimic. Stavba sama byla 
zahájena v červenci letošního roku mimo 
vozovku a od 5. srpna došlo k přechodné 
úpravě provozu v ulici Spořická v úseku od 
ulice Dvořákova k  autobusovému obratiš-
ti. Po dobu stavebních prací je zde auto-
mobilová doprava řízena světelnou signa-
lizací. Opatření by mělo být zavedeno do 
30. září 2019, do kdy je realizace plánována.

Stavba probíhá ve dvou etapách. V  té 
první je zřízen severní chodník s  osvět-
lením a  autobusovou zastávkou u  ulice 
Dvořákova. Ve druhé části realizace do-

jde k rozšíření komunikace na jižní straně 
Spořické a bude vybudována protisměrná 
autobusová zastávka. Součástí budou rov-
něž nové přechody pro chodce a souvisejí-
cí dopravní značení.

V  průběhu příprav se vyskytly mnohé 
problémy. Zásadní bylo vyřešení záleži-
tostí vlastnictví dotčených pozemků, další 

překážkou se stala stavební uzávěra, která 
je zde v důsledku plánovaného přivaděče 
Pražského okruhu, a v neposlední řadě i fi-
nanční stránka. Vše se ale podařilo zvlád-
nout a brzy budou moct po novém chodní-
ku bezpečně projít první pěší.

redakce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A JEJÍ DOSTAVBA

Dostavba základní školy: 
‚Výběrové řízení
Výběrové řízení na dostavbu základní ško-
ly v  Dolních Chabrech bylo zrušeno na 
červnovém zasedání zastupitelstva. Důvo-
dy vycházely na základě doporučení výbě-
rové komise, která v tendru objevila nedo-
statky v nemožnosti porovnat nabídky, což 
s sebou nese velká rizika, a na základě sta-
noviska Veřejné zakázky s.r.o. a advokátní 
kanceláře Kruták & Partners. Vzápětí však 
mohlo být vyhlášeno nové výběrové řízení. 
Radnice pod vedením starostky proto nyní 
připravuje vše potřebné pro opětovné vy-
hlášení, které by zastupitelé mohli schvá-
lit už v září, tedy tak, aby mohl být zhoto-
vitel znám už do konce letošního roku. Vše 
ale bude záležet na rozhodnutí Zastupitel-
stva a průběhu výběrového řízení.

Dosavadní chronologie projektu:

2010–2018 Na základě demografických 
ukazatelů a  související dlouhodobé pro-
gnózy tehdejšího ředitele základní ško-
ly o  budoucím nedostatku kapacit ško-
ly bylo rozhodnuto o potřebě jejího rozší-
ření. Byla zpracována studie stavby a  po-
sléze projektová dokumentace, která byla 
následně ještě upravována. Realizace za-
počala výstavbou nové plynové kotelny 
a  rekonstrukce systému vytápění. V  těch-
to letech radnice na stavbu postupně zís-
kala přibližně 53 milionů korun z investič-

ní rezervy hl. m. Prahy a podpory develo-
pera na I. fázi projektu. Dalších 15 milionů 
korun zajistil přidělený úvěr z magistrátu. 
V této souvislosti bylo rozhodnuto o zahá-
jení dostavby.

2018–2019 Nové vedení radnice vypsalo 
výběrového řízení a uspělo s žádostí o za-
pojení dříve získaných dotací z předešlých 
let. Kontaktován byl projektant firma Val-
bek, spol. s.r.o, s níž byly řešeny všechny 
potřebné úpravy projektu pro výběrové ří-
zení. V roce 2019 byla podaná žádost o 40 
milionů z evropských fondů na II. fázi pro-
jektu a podařilo se získat 80 milionů z in-
vestiční rezervy magistrátu na stejnou fázi. 
Mimo jiné bylo smluvně zajištěno dalších 
30 milionů od společnosti Star Group, vy-
užitelných na dostavbu. V tomto období se 
na přípravách podílelo mnoho odborníků, 
poradců a  projektantů, kteří odvedli ob-
rovský díl práce.

Tabulka finančních prostředků 
na dostavbu

Ponechané dotace z  minulých let 
50.975.900 Kč
Návratná výpůjčka od hl. m. Prahy 
15.000.000 Kč
Dotace z rezervy hl. m. Prahy 80.000.000 Kč
Celkem z rozpočtu hl. m. Prahy
145.975.900 Kč
Příspěvek Star Group 30.000.000 Kč
Operační program Praha – pól růstu (zažá-
dáno) 40.000.000 Kč
Vlastní zdroje vyčleněné na tuto akci 
27.000.000 Kč

V posledním roce jsme získali 
většinu financí na dostavbu

Realizovat za vlastní prostředky rozsáh-
lý projekt dostavby základní školy v  hod-
notě přes 200 milionů korun je pro tak ma-
lou městskou část, kterou Dolní Chabry 
s  rozpočtem kolem 30 milionů korun roč-
ně jsou, v zásadě nemožné.

Vedení městské části však nezahále-
lo, a především díky podpoře z pražského 
magistrátu je už letos významná část po-
třebné sumy pokryta. V předešlých letech 
dosahovaly magistrátní příspěvky malým 
městským částem maximálně dvacet mili-
onů korun ročně. Dolní Chabry v tomto mě-
řítku patřily k  nejúspěšnějším žadatelům. 
V  roce 2019 byla dotační podpora skoko-
vě výraznější. Starostce Barboře Floriáno-
vé se k  53 milionům získaným v minulos-
ti a ponechaným i nadále na žádost v roce 
2019 podařilo na pražském magistrátu vy-
jednat zisk celých 80 milionů korun z  in-
vestiční rezervy. Pro dostavbu školy budou 
využitelné rovněž prostředky, které vede-
ní radnice vyjednalo s  developerem jako 
kompenzaci části projektu Nové Chabry ve 
výši 30 milionů korun. O  dalších 40 mili-
onů Dolní Chabry zažádaly v květnu skrze 
evropské dotace a úspěch v programu Pra-
ha – pól růstu může být reálnější než v mi-
nulosti, kdy se nepodařilo dostatečně do-
plnit potřebné podklady žádosti a MČ tak 
finance nezískala. Společně s  patnáctimi-
lionovým úvěrem má nyní městská část 
zajištěné prostředky nejen na dokončení I. 
fáze dostavby, ale i na pokrytí velké části 
etapy navazující.
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Popis projektu a co jsou ony 
dvě fáze

Projekt rozšíření základní školy je nyní 
koncipován do dvou základních fází. V  té 
první je plánována přestavba technického 
křídla budovy, která má vyřešit nezbytné 
rozšíření školní jídelny a  zázemí kuchyně 
pro další možný rozvoj. Stejně tak nedo-
statečná je nyní i  kapacita tělocvičny, ná-
řaďovny a šaten. Vzniknout by proto měla 
druhá nová tělocvična a další prostory zá-
zemí školy, které tyto problémy řeší.

Ve druhé fázi bude zbudováno celé 
nové jižní křídlo moderními učebnami, 
které přinesou potřebné zvýšení kapacity 
základní školy a společně s  již dobudova-
ným zázemím požadovaný komfort moder-
ní školní budovy jak pro všechny žáky, tak 
pro pedagogický sbor.

Pro úspěch celého projektu je zásadní 
výběr kvalitního zhotovitele stavby, který 
by se měl po zrušeném výběrovém řízení 
uskutečnit ještě v letošním roce. Pokud se 
tak podaří a nenastanou žádné další kom-
plikace, lze s výhledem očekávat dokonče-
ní dostavby základní školy v roce 2021.

Něco k historii základní školy

Při pohledu do historie chaberského 
školství využijeme publikaci Karla Dvořá-
ka Chabry – Čimice, jejich minulost a dal-

ší vývoj z  roku 1948. Počátek vyučování 
lze datovat k roku 1780, až od roku 1823 si 
obec nechala zřídit vlastní přízemní škol-
ní budovu s větší vyučovací světnicí. Cha-
berskou školu hojně navštěvovaly děti 
i z okolních obcí, kde se školy budovaly až 
později. V  Chabrech mezitím došlo k  roz-
šíření na dvoutřídní školu, pro níž bylo 
v roce 1886 vystavěno druhé podlaží.

O  dalším rozšíření, tentokrát o  novou 
šestitřídní školu v  Horních Chabrech se 
uvažovalo ještě před rokem 1914, první 
světová válka však plány odložila.

Ve dvacátých a třicátých letech 20. sto-
letí došlo v Chabrech k výraznému nárůs-
tu obyvatel. Obec měla přitom k dispozici 
stále pouze dvě učebny a každý rok přibý-
valy desítky nových žáků. Postupně proto 
byly zřizovány různé provizorní pobočné 
třídy a začala se připravovat stavba nové 
školy.

V  roce 1931 byly schváleny plány stav-
by a od pana Dvořáka obec koupila poze-
mek, stavět se však nezačalo. Zastupite-
lé se nedokázali shodnout, jestli postaví 
prozatímní dřevěnou budovu, nebo rozší-
ří původní školu, ve hře se objevily i mož-
nosti nového umístění a  nesnází neubý-
valo. Až v  roce 1937 byly zahájeny přípra-
vy na stavbu nové školní budovy na Spo-
řické. Ani to se neobešlo bez komplika-
cí, když na první fázi stavby Zemská ban-
ka odmítla obci půjčku, vše se ale nako-
nec vyřešilo a 11. listopadu 1937 byla stav-
ba zahájena. O rok později již zasedlo do 
lavic nové budovy 64 žáků obecné školy 
a 80 žáků školy měšťanské. Složitá jedná-
ní o další půjčce komplikovala pokračová-
ní druhé fáze výstavby, která tak byla zahá-
jena až v létě 1940. Stavba probíhala i přes 
to, že jiné stavby byly v období války vše-
obecně zakázány. Na podzim o rok později 
se již v nové škole vyučovalo. Budova měla 
dvanáct učeben, dvě sborovny, dvě ředi-
telny, dva kabinety a kuchyň.

redakce

Malá exkurze do historie
V půvabné skromné publikaci pana Karla 
Dvořáka o Chabrech, kterou máme v mno-
ha exemplářích v knihovně a kterou vřele 
doporučuji, jsem nalezla zajímavou pasáž, 
o kterou se v této souvislosti musím po-
dělit. Svědčí o tom, že jakkoli naše trápe-
ní se školou nás sužuje, situace se zjevně 
stále v historii opakuje a podobně na jako 
my na tom byli i naši předci před sto lety. 
Posuďte sami:

A tak věřím, že stejně jako před sto lety, 
i my celý projekt dotáhneme ke zdárné-
mu konci!

Barbora Floriánová

5ZÁKLADNÍ ŠKOLA



V září na nás čekají dvě 
kavárničky pro dříve 
narozené
První zářijová středa 4.  září v  čase od 
15.30 hod. bude věnována oslavě naroze-
nin našich seniorů, kteří během prázdnin 
oslavili svá vysoká životní jubilea. Popoví-
dáme, pobavíme se a společně si zazpívá-
me nestárnoucí evergreeny za doprovodu 
harmoniky Martina Klocperka.

Zveme všechny, kteří se rádi baví! Přijď-
te pobejt!

Růžena Klimešová, Sociální komise

Cvičíme s ERIKOU
Třetí zářijová středa 18. září, čas 15.30 hod. 
bude patřit již tradičně v  tomto roce cvi-
čení. Za sebou máme již tři lekce základ-
ních cviků na uvolnění těla. Víme, jak tělo 
narovnat, jak si pomoci od bolesti kolen 
nebo kyčlí, jak zmírnit bolesti hlavy nebo 
krční páteře. Na správnost cviků bude 
opět dohlížet Mgr. at Bc. Erika Havlasová, 
terapeut MFK systému – léčba a prevence 
pohybového aparátu. Díky velkému zájmu 
je třeba se předem nahlásit. Těšíme se na 
vás!
Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.: 
283 852 858, mob.: 604 976 653.

Sociální komise

POZVÁNKA

Krása zralého věku
Kdy?

Čtvrtek 10. řijna 2019, čas 14.30
Kde?

Divadelní sál, Chaberský dvůr
Moderuje:

Mgr. Hana Marie Kunešová

Hosté programu:
Libuše Švormová, herečka, Magda Malá, 
muzikálová, jazzová a soulová zpěvačka, 
profesionální muzikant Václav Tobrman 

a fyzioterapeutka Mgr. Erika Havlasová, spe-
ciální pedagog, fyzioterapeut, regenerační 

a zdravotní cvičení. Milé překvapení.
Vstup zdarma! Malé občerstvení je samozřej-

most! Nebude chybět tombola!
Rezervace:

Jitka Goldsteinová, tel.: 283 852 858,
mob.: 604 976 653

POZOR!
Sál pojme maximálně 80 diváků!
Vstup zdarma! Malé občerstvení!

Tombola!

S Alenou na výlet
Zámek v Častolovicích a výsta-
va „Zahrada východních Čech“
Sociální komise nezahálela ani o  prázd-
ninách a připravila pro chaberské seniory 
a případně i jejich rodinné příslušníky dal-
ší zájezd. Po cestě se zastavíme ve skan-
zenu lidové architektury Krňovice, poté 
si prohlédneme renesanční zámek, jehož 
historie sahá až do 13. století. V restitucích 
po roce 1990 byl zámek vrácen do soukro-
mých rukou hraběnky Diany Phipps Ster-
nbergové, významné bytové architektky. 
Po prohlídce zámku absolvujeme společ-
ný oběd v  zámecké restauraci, kde si vy-
bereme ze dvou hlavních jídel. Odpoledne 
bude patřit výstavě květin s  názvem „Za-
hrada východních Čech“, kde bude mož-

nost zakoupit si i cibuloviny.
Jedeme v sobotu 5. října, odjezd v 7.00 

hod. od MČ a v 7.10 hod. od Sparťana. Cena 
zájezdu činí 300 Kč/dospělý + děti 50 Kč 

(v ceně je oběd + všechny vstupy).
Rezervace + platba: Jitka Goldsteinová, 

tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.
Alena Markantová, Sociální komise

Podzimní rodinné výlety 
kulturní komise
Aquapark Tropical Islands

Tropický park s pralesem, písečnými pláže-
mi, lagunou a velkým bazénem s vodopá-
dy, tobogány a dalšími atrakcemi.

sobota 12. října
Odjezd v 7.00 hod. od školy, návrat cca 

21.00 hod.
Cena: 400 Kč/dospělá osoba, děti zdar-

ma, doprava a vstupné v ceně
Kapacita omezena: 45 míst
Závazné rezervace a  informace v  míst-

ní knihovně

iQLANDIA Liberec

Moderní science centrum s  planetáriem 
a  stovkami originálních interaktivních ex-
ponátů. Svět vědy a techniky, experimentů 
a chytré zábavy.

sobota 9. listopadu
Odjezd v 8.30 hod. od školy, návrat cca 

18.00 hod.
Cena: 200 Kč/dospělá osoba, děti zdar-

ma, doprava a vstupné v ceně
Kapacita omezena: 45 míst
Závazné rezervace a  informace v  míst-

ní knihovně 
Barbora Šedová
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JUDr. Petr Malý 
(Volba pro 
Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
Žiji zde od svého naroze-
ní, ale naše rodina zde žije již přes 300 let. 
Mám tedy k  Chabrům silný vztah s  ohle-
dem na své předky a velkou odpovědnost 
vzhledem ke svým dětem.
Jaké profesi se věnujete?
Jsem advokát a  věnuji se zejména prá-
vu obchodnímu se zaměřením na smlou-
vy o dílo, právu stavebnímu a v neposled-
ní řadě také právu komunálnímu, v němž 
poskytujeme právní poradenství a podpo-
ru řadě obcí ve středočeském kraji.

Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Vadí mi alibismus a  populismus ovládají-
cí naše zastupitelstvo. Takový postoj nás 
brzdí při společném postupu v zásadních 
problémech Chaber jako je okruh, paralel-
ní ranvej na Ruzyni, vysoké napětí obkru-
žující Chabry či škola.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Chtěl bych využít své vzdělání a zkušenosti 
advokáta k podpoře městské části v soud-
ních řízeních a jednáních se správními úřa-
dy. Chtěl bych také přispět k věcné a argu-
menty podložené komunikaci v  rámci za-
stupitelstva.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Rád bych docílil toho, aby byla regulovaná 

nová výstavba v  Chabrech s  ohledem na 
infrastrukturu a dopad na život stávajících 
obyvatel. Podařilo se mi již v tomto směru 
prosadit pravidla pro developery, která za-
vádí povinné příspěvky obci, jenž jsou nej-
vyšší v Praze a skýtají jistotu, že výstavba 
bude uměřená a  kompenzovaná. Od spo-
lečnosti Star Group se nám s  kolegy po-
dařilo vyjednat za pouhých 8 měsíců ve 
funkci příspěvek obci 30 milionů Kč. Mým 
velkým cílem je blokace severní varianty 
pražského okruhu, který by bezprostředně 
negativně ovlivnil život v Chabrech.
Jak trávíte svůj volný čas?
Rád rybařím, lyžuji a  jezdím na kole, ale 
vzhledem k  tomu, že mám dvě malé děti, 
věnuji se nyní nejvíce jim. Společně výle-
tujeme a se straší dcerou sportujeme.

Představení 
nového 
tajemníka MČ
Ing. Miloslav 
Müller, MBA
Jaké jsou vaše předchozí 
pracovní zkušenosti?
Jedenáct let v  samosprávě jako místosta-
rosta (4 roky) a starosta (7 let), poté práce 
na Ministerstvu dopravy a Ministerstvu fi-
nancí, dále pak jako úředník na MČ Praha 5 
a před nástupem 2,5 roku jako tajemník na 
MČ Praha-Újezd.
Jaký je váš vztah k Dolním Chabrům, jak se 
vám tu líbí?
Jak jinak než kladný, bydlí zde moji známí 
i známí mé manželky.
Co je hlavní pracovní náplní tajemníka 

městské části?
Náplň tajemníka je dána zákonem č. 
131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze 
a  vnitřním předpisem městské části, ale 
obecně se dá říct, že dohlíží na zákonnost 
rozhodnutí zastupitelstva a  rady měst-
ské části, je personálním ředitelem měst-
ské části vůči zaměstnancům městské čás-
ti a řídí jejich činnost, dohlíží na zákonnost 
činnosti úřadu a plní úkoly, kterými jej po-
věřilo zastupitelstvo, rada nebo starosta 
úřadu, jemuž je ze zákona odpovědný.
S  čím se na vás mohou občané Dolních 
Chaber obracet?
Předpokládám, že se všemi problémy, kte-
ré je tíží v rámci městské části, problémy 
se zaměstnanci úřadu při vyřizování na 
úřadě atd.
Plánujete realizovat nějaké novinky a vy-
lepšení?

Chtěl bych, aby činnost úřadu vůči obča-
nům i  zastupitelům byla profesionální 
s  lidským přístupem. U  mě má každý ob-
čan dveře otevřené.
Jaké byly vaše první týdny ve funkci?
Pracovní, seznamoval jsem se s  kolekti-
vem, personálními spisy a s činností úřadu 
jako takovou. Protože jsem zastával funkci 
tajemníka na obdobně velké městské čás-
ti, tak to šlo poměrně rychle.
Něco navíc, co byste o  sobě chtěl/a  na-
psat:
Jsem ženatý, děti dospělé na vlastních no-
hou. Snažím se být vstřícný, spravedlivý, 
korektní, ale dokážu být i  komisní, strikt-
ní a tvrdý. Nemám rád kverulanty a zbyteč-
nou práci, preferuji osobní kontakt a  lidi, 
kteří mají zapnutý i přijímač, ne jenom vy-
sílač (komunikativnost je vlastnost lidská, 
kterou bychom měli co nejvíce využívat).

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci,

tento stručný popis je pro ty, kteří se 
ptají na nejasnosti ohledně dění na radni-
ci letošního jara. Snad mi prominete ote-
vřenost, ale věřím, že je to zbytečně pod-
ceňovaný způsob, jak se dobrat reálných 
informací. Vyhrocená atmosféra po vol-
bách se následně promítla i do konfliktů 
v koalici. Sázka na nové tváře v radě, kde 
jsme otevřeli maximální portfolio projektů, 
byla komplikovaná vlastním pracovním za-
tížením radních i krátkou zkušeností z ko-
munální politiky, jež skutečně vyžaduje pl-
nou každodenní soustředěnost, spoluprá-
ci a  dobrou komunikaci. Vzdor s  nesmy-
slným obsahem vyvrcholil v  květnu, v  té 
době měl ale skutečně být centrem naší 
pozornosti projekt dostavby školy. Koru-
nu zmatku nasadila nepřehledná jedná-
ní VPCH a ODS se 18400, jejíž někteří čle-
nové byli v  jednáních s  VPCH překvapivě 
již dokonce delší dobu. Moje červnová na-
bídka opozici na společnou dostavbu ško-
ly a spolupráci vyslyšena nebyla, byť jsem 
nabídla funkci i  součinnost. V  polovině 

června se bohužel jevilo jako nezvratné, že 
kromě mě nikdo dostavbu školy letos začít 
nechce a  budeme muset vyhlásit VŘ zno-
vu. Soustředila jsem se na práci na radni-
ci a  čekala na vyústění. Ve zmatcích vzá-
jemných přestřelek vyjednávačů odstoupi-
la rada, novou se nezdařilo zvolit a zůsta-
la jsem ve vedení radnice přes léto sama. 
Spravuji nadále agendu, stavíme chodník 
a připravujeme s odborníky projekt školy 
pro nové výběrové řízení na září, abychom 
udrželi získané dotace, zastupitelé mohou 
během léta přehodnotit své postoje.

Věřím, že si všichni vzali z této situace 
ponaučení. Chceme-li smysluplně budo-
vat, musíme všichni fungovat ve vzájem-
ném respektu a klidu. V krátkém čtyřletém 
volebním období by měla být hlavní pod-
statou volených zástupců především práce 
a snaha dosáhnout společných vytčených 
cílů pro obec.

Každopádně, na radnici jsme plně 
v  pracovní agendě, vše funguje, vše běží. 
Jaká vznikne koalice na radnici, se rozhod-
ne v září a já vám tímto přeji krásný pod-
zim a pozitivní náladu.

Barbora Floriánová

Opravená ulice
Pod Zámečkem
V  průběhu června došlo k  uzavírce uli-
ce Pod Zámečkem v úseku úvozové cesty 
z  důvodu havárie  – vlivem prudkých deš-
ťů zde došlo k sesutí svahu. V rámci oprav 
došlo také k  plánované pokládce nové-
ho povrchu komunikace. Oprava zmíně-
né ulice je dlouholetým problémem, kte-
rý byl řešen se stavebním úřadem Prahy 8. 
Po nejrůznějších odvoláních a nesouhlas-
ných stanoviscích byla naše městská část 
stavebním úřadem donucena pod hrozbou 
sankcí k realizaci opravy. Vedení radnice si 
nepřeje navyšování dopravní zátěže v Dol-
ních Chabrech, historickou komunika-
ci na Zdiby však nelze uzavřít ani provoz-
ně omezit bez souhlasu sousední obce. Se 
současným vedením Zdib byla proto před-
jednána dohoda o  zavedení takových do-
pravních opatření, která by měla přinést 
částečné omezení provozu v oblasti.

redakce s přispěním Jana Vokurky
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Pohádka „O Zlatovlásce“
21. 9. so 15.00 hod.
Dvě kuchtičky na zámku 
uvaří pohádku o chytrém Ji-
říkovi, mluvících zvířátkách 
a zlatovlasé panně. Zpraco-
vání známého příběhu K. J. 
Erbena O Zlatovlásce je roz-
manité.

Činoherní herectví (vy-
pravěčky) se střídá s  hrou 
s klasickými loutkami (pan 
král, kuchtík Jiřík, Zlato-
vláska). A  dětskou fanta-
zii podpoří využití kuchyň-
ského nádobí jako postav 
z příběhu (Proč by koně nemohli být vařečky? Ryba sítko na čaj?). 
Naše postavy rozumí zvířátkům. A o tom naše pohádka je – o vzá-
jemném porozumění!

Hraje: Divadlo Liberta, hrají a zpívají: Anežka Hessová a Ivana 
Hessová, loutky a výprava: Jana Paulová.

KNIŽNÍ TIP

Bestsellerem společenské literatu-
ry posledních týdnů se stala kniha 
lékaře a  statistika Hanse Roslinga: 
Faktomluva: Deset důvodů, proč se 
mýlíme v pohledu na svět – a proč 
jsou věci lepší, než vypadají. Z ano-
tace ke knize: „Když mají lidé odpo-
vídat na jednoduché otázky o stavu 
světa – například zda ubývá extrém-
ní chudoby, jaká je na Zemi průměr-
ná délka života nebo jak násilný je 
náš svět  – dostáváme systematic-
ky špatné odpovědi. Tak špatné, že 
kdyby měli zcela náhodně odpoví-
dat šimpanzi, dosáhnou lepších vý-
sledků než učitelé, investiční ban-
kéři i nositelé Nobelovy ceny… Sou-
středíme-li se na fakta, zjistíme, že svět jako celek je na tom mno-
hem lépe, než si myslíme.“ Jsme ochotni přijmout fakta, která ne-
konvenují s naší zažitou představou o skutečnosti? Faktomluva je 
zásadní knihou, která změní způsob vašeho hodnocení světa a vy-
baví vás schopností správně reagovat na budoucí výzvy. K vypůj-
čení nebo rezervaci v knihovně.Chaberský dvůr – Kulturní centrum

můžete sledovat na FB

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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Výstava: Ladislav Hojný
„399 pařezových podobenství z 63 lesů“   
černobílé kresby
20. 9. – 18. 10.
VERNISÁŽ VÝSTAVY 20. 9. OD 16.00 HOD. 

4. 9. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

13. 9. pá 17.30 hod., Rozloučení s létem
Akce pro děti s programem, rezervace nutná
pořádá KC/knihovna

17., 24. út 9.30 – 11.00 hod., DVOREČEK  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a 
hraním
Vstupné 50 Kč

18. 9. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Cvičení s terapeutkou paní Mgr. Erikou Havlasovou                                                                                        
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

21. 9. so 15.00 hod., O Zlatovlásce
Divadelní pohádka pro děti 
Velký sál - vstupné zdrama v rámci Zažít město jinak (omezená 
kapacita sálu)

21. 9. so 13.00 - 16.00 hod., Zažít město jinak
Kulturní program pro děti před budovou úřadu, zábava, malování 
na obličej 
Pořádá kulturní komise a úřad MČ

Výstava: Ladislav Hojný
„399 pařezových podobenství z 63 lesů“
20. 9.–18. 10.

Vernisáž výstavy
20. 9. od 16.00 hod.

Po více než dvou letech se 
vrací do Chaberského dvo-
ra akad. malíř Ladislav Hojný. 
Jeho výstava černobílých kre-
seb je nazvána „399 pařezo-
vých podobenství z  63 lesů“. 
Na vernisáž a výstavu zve au-
tor svým nezaměnitelným 
způsobem: „Teda happening ne, ale veselá výstava jo & pohoště-
ní lesního typu (lesněnky hříbkové na sladký způsob, pytlácké je-
lení klobásy aj. atd. apod). Tombola a 1 ks A4 originální čb. kres-
by pařezových podobenství pro každého. Tak.“ Jste srdečně zváni 
na vernisáž i výstavu.

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.

8 CHABERSKÝ DVŮR
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Prázdninová výstava
Letní výstava občanů Dolních Chaber, kte-
ří propůjčili svá autorská umělecká díla do 
KC ke zhlédnutí o prázdninách, se setkala 
s velkým zájmem. Návštěvníci mohli obdi-

vovat mnoho obrazů a kreseb jak dětských, 
tak dospělých autorů, dále textilní výrob-
ky, patchwork, vyšívané quilty, háčkované 
krajky, látkové panenky a  další. Za zapůj-
čení všem autorům děkujeme a budeme se 

těšit na příští ročník výstavy předmětů vy-
robených místními občany.

Autorky děl na fotografi ích: H. Landsin-
gerová, L. Vodrážková, K. Vodrážková, A. 
Manderlová, M. Vokurková.

za celou kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRACÍ DOBA
P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0
S O  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0
N E  Z AV Ř E N O

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

České knihy z dotace MK ČR
Chaberská knihovna se letos poprvé zaregistrovala do 
projektu „Česká knihovna“. Jedná se o  projekt Minister-
stva kultury ČR, poskytující dotaci na nákup nekomerčních 
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované 
beletrie pro děti a mládež, vědy o  literatuře pro veřejné 
profesionální knihovny. Literární rada Moravské zemské 
knihovny, která je realizací celého projektu pověřena, za-
řadila do výběru 184 titulů od 45 nakladatelů. Každá při-
hlášená knihovna si mohla z této nabídky objednat knihy 
v celkové hodnotě 7 500 Kč, které budou dodány v nadchá-
zejících měsících zdarma. Tak se i my můžeme těšit na 36 
nových titulů, mimo jiné: R. Fučíková „Dobrých 100“, V. Cí-
lek „Evropa - náš domov“, K. Pacner „Čtvrtstoletí republi-
ky“, K. Šiktanc „Ubírati se“, D. Krolupperová „Taje olivového 
háje“, J. Topol „Výstup jižní věží“, J. Rudiš „Český ráj“ a dal-
ší české autory.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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Kranio-sakrální 
terapie

Relaxační technika,
obnovující životní energii.

Přijďte si odpočinout.
Více na tel.:
739 259 089

Dolní Chabry

oslava 25 let Linky bezpečí
 
• od 14:00 bohatý program pro děti
• autogramiáda osobností
• od 18:00 DJ Beda Martini

Předpokládaná sestava týmu  
Real Top Praha:
Vladimír Šmicer, Jakub Štáfek, 
Jaromír Bosák, Ladislav Hampl 
...a další.

LINKA BEZPEČÍ 
REAL TOP PRAHA

VS.

21. 9. 2019, 15:00  
HŘIŠTĚ SK DOLNÍ CHABRY  

INZERCE

INZERCE

Gravírovaný betlém 
odcestoval
Milí chaberští spoluobčané, chci se s vámi 
podělit o radost z předání mnou loni graví-
rovaného betléma do Krušcice v srbském 
Jižním Banátu. Ve čtvrtek 11. července ráno 
vyrazil sanitní mikrobus s  pěveckým sbo-
rem Camera Chabra na palubě za krajany 
do srbského Banátu. Vezli jsme sebou na 
skle gravírovaný betlém, který byl určen 
pro kostel v Kruščici. V Břeclavi u nádraží 
se k nám přidali přátelé- zpěváci z Ostra-
vy. Cesta probíhala celkem dobře, jen na 
obchvatu Budapešti jsme se zdrželi asi 1,5 
hodiny v koloně, která se pohybovala pří-
skoky vpřed. Do Bele Crkve jsme proto do-
razili až kolem jedné hodiny v noci.

Původně jsme měli zpívat v  neděli při 
mši v  Bele Crkvi a  pak absolvovat kon-
cert v  Kruščici. Nakonec bylo všechno ji-
nak: v neděli jsme měli celkem tři hodino-

vé koncerty – od 11:00 po mši v Bele Crkvi, 
od 13:00 v maličkém Česko Sele a nakonec 
od 16:00 v Kruščici, kde pak byl vystaven 
betlém, který byl předán místní farnosti. 
Farníkům se betlém líbil a z dárku měli ra-
dost. Já jsem se radovala s nimi. Paní kos-
telnici jsem nakreslila plánek, jak by měla 
vypadat instalace betléma a  jeho zavěše-

ní. Jednotlivé díly jsou velmi těžké, protože 
jsou složeny ze dvou až tří vrstev skla o ve-
likosti A3 a A4, takže instalace není úplně 
jednoduchá. Moc se mi líbil právě ten způ-
sob, jakým byl vystaven o minulých Váno-
cích v  našem Kulturním centru v  Dolních 
Chabrech. Doufám, že bude dělat radost 
i v dalekém Jižním Banátu.    Jitka Ferstová

Fotoreport
letošními výstavami
v Chaberském dvoře

10 Z městské části | inzerce



Hostinec U Míšků
slaví letos 100 let
Nejstarší a dosud fungující hosti-
nec v Dolních Chabrech slaví 100 
let od dob, kdy usedlost koupila 
rodina Míšků.

Anna a Adolf Míškovi z Veltěže koupili roku 
1919 starou usedlost čp. 7 na Dolním ná-
městí v  Dolních Chabrech a  otevřeli zde 
hostinec. K  němu časem přikoupili i  sou-
sední patrové stavení čp. 37 a propojili oba 
objekty branou. Patrová budova sloužila 
jako nájemní dům, v  jehož přízemí bydle-
la rodina Míšků. V dobách, kdy obecní ško-
la neměla dostatečnou kapacitu tříd, byla 
v patře pro děti zřízena učebna a pronají-
mána obci.

Původní hostinec, v  přízemní budo-
vě čp. 7, prošel okolo roku 1934 velkou re-
konstrukcí a jen vzkvétal. Byl zde otevřen 
největší sál v  Chabrech, ve kterém se ko-
naly myslivecké a  taneční zábavy, vystou-
pení ochotnických souborů, a v 60. letech 

dokonce sloužil jako biograf. Na dobrý 
mok a  za zábavou chodili lidé do hostin-
ce i  po druhé světové válce. Šenk se sá-
lem byl stále hojně navštěvovaný, než ná-
silně ukončila soukromé podnikání éra ko-

munismu a znárodňování. Majitelé tak byli 
nuceni svou živnost roku 1958 na dlouhých 
33 let uzavřít.

Po pádu režimu roku 1991 potomci rodi-
ny Míšků – Jiří a Stanislav Hlouškovi – hos-
tinec opět uvedli do provozu a  jak dnes 
vidíme, udělali dobře. Šenkovnu otevřeli 
v  přízemí patrové budovy, na dvoře zbu-
dovali venkovní posezení a využívány pro 

veřejnost jsou i prostory bývalé hospody. 
Na dnešní Bílenecké náměstí se tak na-
vrátil společenský život a hostinec U Míš-
ků slouží dnes nejen místním obyvatelům, 
ale také cyklistům a výletníkům.

Na závěr je třeba říci, že usedlost, kte-
rá je od roku 1919 v rukou potomků Anny 
a  Adolfa Míšků, má své stavební koře-
ny o několik staletí dříve. Dokazují to ne-
jen letitá sklepení pod oběma objekty, ale 
i historické záznamy. V chaberských grun-
tovních knihách najdeme zapsaného ma-
jitele usedlosti čp. 7 sedláka Václava Til-
ly, který ji vlastnil již roku 1654. Urbář Stra-
hovského kláštera dokonce dokládá roku 
1410 v  Chabrech 20 selských usedlostí. 
A  tak je celkem jisté, že v blízkosti koste-
la a hostince se vesele žilo již ve středově-
ku – v předhusitských dobách.

O hostinci U Míšků připravujeme výsta-
vu na Dny evropského dědictví 14. září 2019.

V hostinci se tento den můžete těšit na 
pečené selátko a  pivo za prvorepubliko-
vou cenu.

Jana Snížková a Martina Mrňavá
Foto archiv OSOP

SESTRY
Srdečně vás zveme na reprízu úspěšného komorního 
a netradičního představení, které je inspirováno ži-
votem nás všech.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 3. října 
v magickém divadle Chaberského dvora.

Milí příznivci Divochů,
nová divadelní sezóna se po prázdninách pomalu rozbíhá, a pro-

tože jste již určitě dychtiví kulturních zážitků, nastíníme vám, na co 
si můžete chystat vaše chuťové pohárky.

Z mlh neurčita se polehoučku na divadelních prknech rýsuje ob-
rys Sisi, autorské hry Jakuba Hojky, která vás pobaví, roztančí a mož-
ná i  rozezpívá. Po dlouhých měsících ba letech zkoušek a příprav 
v domácích zkušebnách, hospodách i na divadle, se ke své premi-
éře pomalu a jistě přibližuje i autorská hra Zápisky českého spiso-
vatele v Rusku od Jozefa Mitošinky. A aby vám to čekání na nové di-
vadelní kusy lépe utíkalo, vložili jsme do podzimního programu na 
čtvrtek 3. října do CHD návštěvu Sester. Přijďte, však se v obývacím 
pokoji odehraje při návštěvě Kláry, Veroniky a Kamily pokaždé tro-
chu jiný příběh. A máte-li chuť se z plných plic zasmát a vidět školu 
z trochu jiné strany, zavítejte do Sborovny, respektive na Sborovnu. 
Budeme touto hrou reprezentovat náš soubor již tradičně v divadle 
Karla Hackera na festivalu DIVADELNÍ OSMIČKA v pondělí 14. října.

Žijte s námi naše divadlo a těšíme se na vás!

Za DIVOCHy Martina Mrňavá

Odborná poradkyně:
PhDr. Jiřina Prekopová

Zazní písně z alba 
Pavly Mariánové
Radosti... Bolesti...

Hrají:
Veronika
Andrea Neradová
Klára
Martina Mrňavá
Kamila
Gabriela Rejková

Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5, Praha - Dolní Chabry

Režie:
Marta Dietrich Dvorská

www.divochdivadlo.cz

Čtvrtek
3. října 2019
19:30

Současná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad

SE  TRY
                      Martina MrňaváSoučasná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad

SE  
Současná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad

TRY
                     Současná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad

                     Současná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad

Pod pavlačí
kavárna
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Krajanské slavnosti
v Dolních Chabrech
v neděli 29. září
Již tradičně se poslední zářijový víkend se-
tkáme s  krajanskými soubory na otevře-
ném pódiu v  Dolních Chabrech, program 
začíná v neděli 29. září v 13:00 hodin v are-
álu Chaberského dvora a před ním.

Uvidíme celkem sedm souborů, větši-
nou mládežnických, potomků 5. a  6. ge-
nerace krajanů žijících v  zahraničí. Kraja-
né přijedou předvést české písně, tance 
a staré kroje, které jejich předkové přivez-
li jako vzpomínku na domov ve chvíli, kdy 
opouštěli navždy svou vlast.

Nostalgický, až idealizující pohled na 
Českou republiku a  vše české, to je spo-
lečný rys všech krajanů, kteří jsou velký-
mi vlastenci, nadšenými vyznavači tradic 
a znalci českých národních písní a tanců.

Ve svých spolcích se scházejí pravidel-
ně po celý rok a  nacvičují nová předsta-
vení, přešívají kroje po předcích a těší se 
na setkání v České republice. V Chabrech 
jsou pravidelně přijímáni s  velkou srdeč-
ností, místní ženy a sokolky připravují ně-
kolik dní pro naše hosty pohoštění a kra-
jané se k nám každoročně těší.

Přijďte se letos podívat a  povzbudit 
naše krajany a  ochutnat skvělé pohoště-
ní od našich dobrovolnic. Nebudete litovat, 
zažijete odpoledne dobré vůle, krásných 

setkání, dobré hudby, jídla, pití a radosti.
Věra Doušová

zve na divadelní sezonu 2019/2020
Vážení příznivci chaberského divadla, na co se můžete v po-
dání Studia „D“ v této divadelní sezoně těšit?

Především na reprízy našich úspěšných představení Na 
správné adrese a  Inspektor má těžkosti, na vánoční hru 
Když se zhasne, na Poetické večery úžasné Stání Klocper-
kové a na novou premiéru hry Mandarinkový pokoj, kterou 
uvedeme na jaře 2020.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, že se s vámi opět 
potkáme v hledišti Studia DivOCh

Alena Borhyová

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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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

INZERCE INZERCE

Loučení
s deváťáky
Poslední červnový pátek proběhlo na rad-
nici tradiční loučení s letošními absolven-
ty naší základní školy. Žáci 9.A a 9.B si slav-
nostní okamžik užili za přítomnosti svých 
třídních učitelů, paní ředitelky Chaloupec-
ké a  starostky Floriánové. Ředitelka i  sta-
rostka popřály žákům hodně dalších stu-
dijních i osobních úspěchů a vyslovily přá-
ní, aby se ke své mateřské škole vždy rádi 
navraceli. Rozloučení s  třídními učiteli se 
neobešlo bez neskrývavého dojetí. Všich-
ni absolventi základní školy obdrželi slav-
nostní šerpu a následovalo malé pohoště-
ní, které pro přítomné přichystali zaměst-
nanci místní radnice. Přejeme bývalým 

studentům naší základní školy hodně dal-
ších osobních úspěchů a vykročení pravou 
nohou do dalších studií v září.

redakce s přispěním starostky

Začátek
školního roku v ZŠ
Vážení rodiče, jelikož v  průběhu letních 
prázdnin nebyla z  důvodu zrušení výbě-
rového řízení zahájena dostavba Základ-
ní školy Praha-Dolní Chabry (bližší infor-
mace se můžete dočíst na str. 4 a 5), bude 
školní rok 2019–2020 zahájen standardně 
v  pondělí 2.  září  2019. Pro bližší informa-
ce k organizaci školního roku sledujte web 
základní školy zschabry.cz.

redakce

Novinky
v MŠ Beranov
Období letních dovolených a radovánek je 
pomalu za námi a naše školka se připravu-
je na příchod dětí a nový školní rok. V prů-
běhu prázdnin proběhlo ve školce něko-
lik úprav, děti se mohou těšit na nové pís-
koviště a  ve třídách na nové herní prvky 
a vybavení. Těšíme se na naše známé tvá-
ře i na nově příchozí.

Učitelský tým 
MŠ Beranov

Krátce z radnice
Zpravodaj nově roznáší Česká 
pošta
Od zářijového čísla Zpravodaje, které prá-
vě držíte v rukou, zajišťujeme distribuci do 
poštovních schránek skrze služby České 
pošty. Doposavad byli roznosem pověře-
ni zaměstnanci úklidu našeho úřadu, což 
nebylo vzhledem k potřebám jejich využi-
tí ideální. Od nové služby očekáváme efek-
tivní a  pravidelnou službu po celých Dol-
ních Chabrech a  zároveň tím možnost vy-
užití nabytého času pracovníků k  pracím 
v městské části

Dotazy
na úklid v městské části
Množí se dotazy na zajišťování úklidu v ně-
kterých ulicích nebo kolem stanovišť kon-
tejnerů pro tříděný odpad. Pracovníci úřa-
du se snaží pravidelně udržovat pořádek 
na všech místech, které spadají pod sprá-
vu městské části. Mezi ně patří např. vět-
šina komunikací nebo veřejných prostran-
ství. Nemalá část ale spadá pod TSK, hl. m. 
Prahu nebo soukromé vlastníky. Městská 
část dělá vše potřebné, aby některé z ko-
munikací převzala od soukromých investo-
rů pod svoji správu, na jiných místech pro-
vádí často úklid na vlastní náklady, přes-
tože např. zastávky MHD spadají pod Do-
pravní podnik hl. m. Prahy a úklid u sepa-

račních stanovišť by měly zajišťovat Praž-
ské služby. Primárně však udržování po-
řádku záleží na nás všech. Buďme k sobě 
v tomto ohleduplní.

Svoz odpadu v září
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Bílenecké náměstí     22. 9. 2019 9:00-13:00
Dvorní                      22. 9. 2019 9:00-13:00
BIOODPAD
Dvořákova/Kadlecova 22. 9. 2019 9:00-12:00
Dvorní, u sep.odp.       22. 9. 2019 9:00-12:00
Ulčova, u dět. hřiště    22. 9. 2019 9:00-12:00
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Ulčova - Ústecká       24. 9. 2019, 15:00-15:20
Hrušovanské nám.    24. 9. 2019, 15:30-15:50
Bílenecké nám.         24. 9. 2019, 16:00-16:20

redakce
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TĚLOCVIČNÁ
JEDNOTA
SOKOL DOLNÍ CHABRY
nabízí i ve školním roce 

2019/2020 cvičení pro všechny:
Cvičení probíhají v  areálu naší Sokolovny 
na adrese Měděnecká 44/17.

Cvičení pro dospělé

Stolní tenis
každé úterý mezi 15:00 a  17:00 a  sobotu 
mezi 9:00 a 11:00
Přijďte si s námi zahrát ping-pong! Po se-
známení je možné domluvit se individuál-
ně na dalších termínech.
Kondiční cvičení
každé úterý od 18:00 do 19:00
Potkejte se se svými přáteli nebo poznejte 
nové a udržujte se při tom v kondici. Žád-
ný věk není příliš vysoký na to, zůstat v po-
hybu. Přijďte se protáhnout podle pokynů 
našich cvičitelek.

Cvičení pro nejmenší děti
a jejich rodiče
Cvičení předškolních dětí s rodiči
každý čtvrtek od 17:00 do 18:00
Cvičení určené pro všechny děti ve věku od 
2 do 7 let a jejich rodiče pod vedením zku-
šených cvičitelek Evy a Olinky. Přijďte se li-
bovolný čtvrtek podívat!

Cvičení pro mladší žáky

Tenisová školička pro děti
každou středu mezi 15:00 a 18:00 hod.
Přiveďte svoje děti k  základům tenisu… 
V létě se hraje na venkovním kurtu, v zimě 
a v případě špatného počasí v tělocvičně. 
Zápis hned první středu 4. 9. 2019. Po ně-
kolika letech opět pod vedením zkušené 
trenérky Renáty Jiránkové (rozené Boha-
tové).

Cvičení mladších žáků
každou středu od 18:00 do 19:00
Nové cvičení je určeno pro děti od 1. do 
5. tříd a je vhodné nejen jako pokračování 
pro odrostlé absolventy cvičení předškol-

ních dětí, ale pro každého, kdo chce svo-
je tělo rozhýbat při všestranných cvičením. 
Cvičení povede všestranný sportovec Jar-
da Waldhauser. Přijďte se podívat kterou-
koliv středu.

Základy gymnastiky
každý čtvrtek od 18:00 do 19:00
Cvičení určené zejména pro dívky 1. stup-
ně ZŠ probíhá pod vedením naší náčelnice 
Gábiny Smetanové.

Nenašli jste tu cvičení, které by vás zau-
jalo? Kontaktujte starostu Karla Jiránka na 
tel. 603 316 632, Sokol Dolní Chabry je ote-
vřený všem zajímavým nápadům!

TJ ZŠ CHABRY
cvičí
od září

v tělocvičně základní školy
Dolní Chabry, Spořická 400
takto:

Pondělí
20:00 –21:00 SM systém I. Rakovská
od 9. 9. 2019 rehabilitační cvičení na 
nápravu bolesti zad

Úterý
16:05 – 17:05 předškolní děti 4 – 6 let
I. Rakovská
od 10. 9. 2019
17:05 – 18:05 chlapci a dívky 1.- 3. třída 
I. Rakovská
19:00 – 20:00 Senior fi t
I. Rakovská
zaměřeno na zlepšení fyzického 
a psychického zdraví seniorů všech 
věkových kategorií, cvičení SM systému

od 3. 9. 2019 20:00 – 21:00 muži – kondiční 
a posilovací cvičení
E. Havel

Středa
17:00 – 18:00 volejbal mix 4. oddíl
R. Bílek
od 11. 9. 2019
18:00 – 19:30 volejbal mix 2. oddíl
D. Řičánek
19:30 – 21:00 volejbal mix 1. oddíl
M. Mrňavá

Neděle
18:00 – 19:30 volejbal mix 3. oddíl
J. Vávrová
od 8. 9. 2019

Informace získáte u vedoucích 
jednotlivých oddílů na hodinách nebo na 
mobilním čísle
730 641 912 – Ivana Rakovská
Všechny zájmce o cvičení zve na své 
hodiny

 cvičitelský sbor
TJ ZŠ Chabry

Pojďte se hýbat
s TJ ZŠ Chabry
V  základní škole Dolní Chabry v  novém 
školním roce 2019/2020 náš tělovýchovný 
spolek bude pořádat tyto hodiny, prosím 
vyberte si:
Hodina SM systému  – je to pohodová 
hodina, kdy cvičíme cviky MUDr. Smíška na 
odstranění bolesti zad s  elastickými lany, 
cílené protahování svalů.
Hodina cvičení mužů  – muži posilu-
jí vlastní vahou svého těla, hrají kolektiv-
ní hry.
Dvě hodiny s dětmi – kde to opravdu žije 
a  na hodinách je velmi rušno, učíme se 
cvičit na nářadí, hrajeme hry a když se to 
vše naučíme, jedeme zkusit štěstí na závo-
dy do Prahy.
Hodina Senior Fit  – procvičujeme šetr-
ně tělo s ohledem na věk, dbáme na fyzic-
ké i psychické zdraví všech věkových kate-
gorií, zařazujeme i SM systém.
Během týdne nám běží čtyři hodiny vo-
lejbalu, týmového míčového sportu. A když 
máte standardně po šesti hráčích, svědčí 
to o tom, že se i těmto hodinám daří.
Už máte vybranou svou pohybovou hodi-
nu?
Do všech našich hodin máte dveře otevře-
né po celý rok, rádi vás uvítáme.
Tým cvičitelů TJ ZŠ Chabry
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Ohlédnutí za minulou 
sezonou a přípravou na 
novou
Rozhovor s trenérem A-týmu 
Petrem Kloučkem
Jak jste spokojen s uplynulou sezonou?
Myslím, že výsledkově můžeme být maxi-
málně spokojeni. A-tým skončil na druhém 
místě a  B-tým svoji soutěž vyhrál a  po-
stoupil do II. třídy. Více než výsledky mě 
však těší účast hráčů na tréninku a pak za-
pracování mladých hráčů do našeho týmu. 
Oba naše týmy patří k věkově nejmladším 
v  soutěži. Výborně také fungovala spolu-
práce mezi áčkem a béčkem.

Když jsme u těch postupů tak i A-tým měl 
postoupit.
Ano naše Áčko mělo postoupit dle po-
stupového klíče z  druhé pozice. Bohu-
žel Olympie Radotín se odhlásila z 3. ligy 
a  rozhodla se hrát Pražský přebor. Pod-
le regulí jí to muselo být umožněno a tím 
pádem jeden účastník přeboru musel jít 
z kola ven a Černého Petra si vytáhly Chab-
ry jako poslední postupující.

Přesto zde ještě byla určitá šance zahrát 
si Pražský přebor.
Pražský fotbalový svaz mohl sám rozší-
řit soutěž na 17 účastníků. Bohužel toto 

podmínil souhlasem všech 16 klubů, kte-
rý jsme měli obstarat. Asi pět klubů však 
s postupem Chaber do přeboru nesouhla-
silo, i  když se jednalo pouze o  dva zápa-
sy navíc za celý rok. Mluvil jsem se spous-
tou známých z fotbalového prostředí, kteří 
to absolutně nechápali. Mrzí nás, když pak 
slyšíme, že chybí mladí hráči, kterých my 
v  Chabrech máme dost a  bohužel si pře-
bor zahrát nemohli.

Zklamání hráčů bylo asi veliké.
To je pravda a nejenom hráčů. Někteří do-
konce chtěli skončit s fotbalem, když vidě-
li, že o postupu se rozhoduje jinde než na 
hřišti, někteří zvažovali přestup jinam. Klu-
ci hrají v Chabrech zadarmo a hrají fotbal 
proto, že ho mají rádi, je tady výborná par-
ta a skvělé hřiště. Jako velké pozitivum vi-
dím, že i přes nepostup, zůstal kádr pohro-
madě a  nikdo nakonec neodešel. Minulá 
sezona byla skvělá, ne-li nejlepší, v histo-
rii Chaber, a to už nám nikdo nevezme.

A co nová sezona, jaké jsou plány?
Nedáváme si žádné cíle, jako že třeba mu-
síme postoupit. Klukům bych postup přál, 
protože si myslím, že na tuto soutěž mají 
a koneckonců by si i postup zasloužili. Ale 
je to fotbal a může se stát řada věcí. Rád 
bych, abychom hráli dobrý fotbal a fotba-
lem bavili sebe i diváky, jako v minulé se-
zoně.

Jan Škurek

Chaberské dresy 
v Africe
Šimon Jírovec, chaberský od-
chovanec a  hráč našeho A-

mužstva, se vydal o letošních prázdninách 
učit africké děti angličtinu do daleké Gha-
ny. A  Šimon neletěl přes půl zeměkou-
le s  prázdnýma rukama, resp. kufry. Cha-
berští hráči a klub věnovali dětem v Ghaně 
staré kopačky a dresy. Děti z těchto dárků 
měly obrovskou radost, což je vidět i na fo-
tografii. No a radost jsme měli samozřejmě 
my všichni, kteří jsme se na této akci podí-
leli, tedy možná až na Šimona, který to mu-
sel odtáhnout na úkor svých osobních věcí. 
Takže až pojedete náhodou kolem Ghany 
a uvidíte domorodce v chaberském dresu, 
tak to není fata morgana, ale pozůstatek 
z misionářské mise Šimona Jírovce.

Jan Škurek

Nová sezona
I když je léto doba dovolených a prázdnin, 
tak naši fotbalisté nezahálejí a připravují 
se na novou sezonu. Nelze žít jen z úspěš-
né minulé fotbalové sezony, kdy si postup 
vybojovali muži, starší žáci i mladší dorost. 
Je třeba se pilně připravovat na nový roč-
ník. Chaberské týmy o prázdninách může-
me potkat po celé republice. Muži se vyda-
li na soustředění do Českého ráje, příprav-
ka a mladší žáci budou ve sportovním are-
álu Sedlec-Prčice a starší žáci tradičně vy-
rážejí do SC Nymburk. Domácí hřiště pak 
v  rámci přípravy opanují koncem srpna 
naše dorostenecké týmy. Tak uvidíme, jak 
se letní příprava povede.

Jan Škurek

Zažít město jinak v areálu 
SK Dolní Chabry

V rámci akce Zažít město jinak bude míst-
ní fotbalový klub ve spolupráci s Městkou 
částí pořádat večer 21.  září 2019 od 18:00 
diskotéku. Přijďte si zatančit a pořádně se 
pobavit. O  dobrou náladu a  kvalitní pís-
ně se postará nejlepší chaberský DJ BÉDA 
MARTINI!!!

Vlastimil Tomšů
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Zažít město jinak 2019

Další ročník sousedských celorepublikových slavností Zažít město jinak je tu! Letošním tématem je Ulice bez opony, které má evoko-
vat pád železné opony po sametové revoluci před třiceti lety. Konat se slavnosti budou v sobotu 21. září 2019. Pro Dolní Chabry jde už 
o třetí spoluúčast na sousedském uličním festivalu a poprvé se mezi organizátory zařadila také přímo městská část. Těšit se tak může-
te na zábavný program v Chaberském dvoře, zejména pro děti (skákací hrad, poníci, hry nebo pohádkové představení). Na hudbu, chill 
out a soutěže zamiřte dopoledne do Nových Chaber, s bohatým programem se připojí odpoledne také TJ Sokol – kavárnička pod širým 
nebem a do Sokolovny dorazí šermíři, a velká diskotéka s DJ proběhne večer v prostorách fotbalového klubu SK Dolní Chabry, součás-
tí bude odpoledne také charitativní zápas Linky bezpečí vs. Real Top Praha.. Detaily programu se postupně ladí a pilují, pro další de-
taily sledujte prosím Facebook a stránky městské části.                                                                                                                        redakce


