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Milí Chaberáci,
velmi srdečně a  s  myšlenkou na každé-
ho z  vás zdravím s  letošním nadcházejí-
cím dubnem. Letošní jaro nás všechny po 
celém světě postavilo před velkou výzvu 
osobní i společné zodpovědnosti. Nákaza 

rychle se šířícím virem překonala světová 
očekávání a přiměla celý svět jí čelit v ma-
ximální možné míře. Naše vláda i naše úřa-
dy se zásadně postavily na obranu naší 
země a  našich občanů. Přistoupili jsme 
společně k  největším omezením v  histo-
rii naší země, abychom společně překona-
li hrozbu nákazy koronaviru COVID-19 a za-
chovali funkční zdravotní systém v  boji 
proti nákaze i po preventivních opatřeních 
k jejímu šíření. Děláme s největším nasaze-
ním vše pro to, abychom obtížnou situaci 
dovedli do úspěšného cíle. Děkuji upřím-
ně vám všem, že jste s respektem a pocho-
pením přijali nutná opatření. Osobní zod-
povědnost a  společná solidarita je zákla-
dem našeho budoucího úspěchu. Jsme nu-

ceni měnit naše životní rytmy, samozřej-
mé věci, jako výuka ve školách, volný po-
hyb i naše nákupní a volnočasové zvyklos-
ti. Myslete, prosím, spolu s  námi zejmé-
na na naše seniorní spoluobčany, pro kte-
ré je tato doba těžkým obdobím. Postavi-
li jsme se včas a zapojili všechny prostřed-
ky a naší zbraní budiž slušnost, zodpověd-
nost a  trpělivost. Věřím, že to, co jsme si 
nyní dokázali odpustit jako samozřejmosti 
naší svobodné společnosti a moderní civi-
lizace, pro nás budou mít zase novou vzác-
nější cenu a naše nynější pospolitost nás 
zase pevněji spojí pro budoucnost. Děku-
ji a jsem s vámi. Věříme si a zvládneme to.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
V  průběhu měsíce března docházelo po-
stupně k  několika navyšujícím se opat-
řením kvůli novému koronaviru, která vý-
znamně omezila provoz v  Chaberském 
dvoře a  v  celých Dolních Chabrech. Ještě 
před tím se uskutečnilo několik zásadních 
událostí.

V první polovině března nejprve nepro-
běhlo svolané zastání Zastupitelstva kvů-
li nedostatku přítomných zastupitelů, o tý-
den později se již zastupitelé sešli v dosta-
tečném počtu a jednohlasně schválili roz-
počet městské části na letošní rok. Rovněž 
zastupitelé odsouhlasili plán rozvoje ro-
dinné a seniorské politiky 2020–2022, kte-
rý radnice odeslala jako součást žádosti 
o účast v projektu Městská část přátelská 
k rodině a k seniorům.

Vedení městské části zaslalo zpracova-
né námitky proti opatření k  uzávěře pro 
Pražský okruh a  schválilo plány inves-
tic a oprav technické vybavenosti a  infra-
struktury v Dolních Chabrech.

V průjezdu Chaberského dvora nalez-
nete petici proti rozšíření Letiště Václava 
Havla k podpisu.

V areálu základní školy byla vybudová-
na instalace náhradní učebny pro období 
stavebních prací.

Městská část byla úspěšná ve své žá-
dosti o podporu z evropských fondů a zís-
kala na dostavbu školy dalších 40 milio-
nů korun.

Od začátku března má městská část své-
ho sociálního pracovníka, který je k dispo-
zici ohroženým skupinám místního obyva-
telstva a blíže o něm píšeme v samostat-
ném textu.

V Sokolovně stihli fotbalisté uspořádat 

svůj ples, který byl opět velký. Březnový 
festival ochotnických divadel byl zahájen, 
ale kvůli zmíněným opatřením byl záhy 
ukončen. Zrušení se dotklo do odvolání 
také všech dalších kulturních a jiných spo-
lečenských akcí v Dolních Chabrech. Úplně 
uzavřeny byly Kulturní centrum Chaberský 
dvůr a knihovna městské části.

Nařízená opatření a vyhlášení nouzové-
ho stavu se dotkly úplně všech. V základ-
ní škole byla přerušena výuka, o  pár dní 
později byl městskou částí přerušen pro-
voz také v mateřských školách. Uzavřela se 
většina obchodů a vzápětí bylo rozhodnu-
to o omezení volného pohybu lidí. Případ-
ná další opatření, která se dala očekávat, 
se udála po uzávěrce tohoto čísla Zpravo-
daje. Pro aktuální informace prosím sle-
dujte webové a facebookové stránky měst-
ské části.

redakce

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu
a také Facebooku
městské části:
www.dchabry.cz
FB:Městská část Praha-Dolní Chabry

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce

Praha má bezplatnou linku 
pro seniory
Pražští senioři mohou volat na telefonní 
číslo 800 160 166, které je k dispozici non-
stop. Jedná se o  nákup a  léky, případně 
o jinou pomoc v nouzi.

V Praze začala fungovat krizová linka pro 
osamělé seniory, kteří potřebují nakou-
pit či obstarat léky. Aby nemuseli chodit 
na místa s  velkým počtem lidí a  omezilo 
se riziko jejich případné nákazy, pochůzky 
za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je 
koordinační centrum organizace Život 90.

Informace 
ke koronaviru
naleznete na straně 7-10
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Zastupitelé napodruhé 
schválili rozpočet městské 
části
Na zasedání 11.  března  2020 zastupitelé 
schválili rozpočet pro letošní rok. Sejít se 
museli napodruhé, když o týden dříve na 
jednání nedorazila celá opozice a  jeden 
koaliční zastupitel, tudíž zastupitelstvo 
nebylo usnášeníschopné. Městská část 
bude v  letošním roce hospodařit s  výda-
ji 38 957 100 korun, příjmová stránka bude 
ve stejné výši. Rozpočet je tak opět vyrov-
naný.

Nejvíc peněz, necelých patnáct milionů 
korun, je každoročně navrženo na činnost 
státní správy, pod kterou spadají platy za-
městnanců úřadu včetně povinných odvo-
dů, ale i poplatky za energie, nákupy ma-
teriálu, konzultační služby, opravy a údrž-
bu nebo jiné vybavení. Přes pět milionů 
putuje na provoz a  jídelnu základní ško-
ly, další čtyři miliony si rovnoměrně rozdě-
lí tři zdejší mateřské školy.

Současně s  rozpočtem byl jednohlas-
ně schválen také každoročně předkládaný 
rozpočtový výhled na dalších pět let, který 
je povinně zpracováván dle metodických 
pokynů magistrátu.

Jedním ze stěžejních bodů byl starost-
kou předložený Plán rozvoje rodinné a se-
niorské politiky pro roky 2020–2022. Ten 
byl vypracován pro projekt Městská část 
přátelská k  rodině a k  seniorům, do nějž 
se Dolní Chabry zapojují, aby mohly nadá-
le rozvíjet oblast sociální politiky.

V  závěru zasedání bylo oznámeno 
úspěšné vyhodnocení žádosti městské 
části o 40 milionů z evropských fondů na 
projekt „Dostavba ZŠ“ a s  těmito finance-
mi tedy může radnice počítat. Další body 
z programu, které měly pouze informativní 
charakter, byly vzhledem k současné situ-
aci z pořadu jednání po společné dohodě 
zastupitelů vyřazeny a  zasedání tak bylo 
přibližně po hodině ukončeno.

redakce

Výběr ze zasedání Rady dne 
10., 17. a 21. února 2020
souhlasila
�s  příspěvkem obci Radonice na zpraco-
vání multikriteriální analýzy.

schválila
�udělení záštity nad benefičním turnajem 
„AUT CUP“ a podporu propagace benefiční 
„AKCE CIHLA“ prostřednictvím informačních 
kanálů městské části,
�podání žádosti o  investiční dotace z  re-
zervy hl. m. Prahy,
�navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ na 17 
pracovníků,
�návrh rozpočtu na rok 2020 pro hlavní 
a vedlejší činnost městské části,
�podání připomínek ke stavební uzávěře 
pro stavby č. 518 a 519 SOKP,
�doplněnou projektovou dokumentaci 
záměru „Stavební úpravy stávajícího RD č. 
p. 284, ulice Perštejnská, parc. č. 753 a 754, 
k. ú. Dolní Chabry“,
�projektovou dokumentaci záměru S009 
Kruhová jízdárna na pozemcích parc. č. 
1298 a 1300, k. ú. Dolní Chabry,
�projektovou dokumentaci záměru „Dům 
správce areálu Dolní Chabry na pozemcích 
parc. č. 1298, 1299 a 1300, k. ú. D. Ch.“,
�architektonickou studii rodinného domu 
na pozemku parc.č. 1372/24, k. ú. Dolní 
Chabry,
�zpětvzetí námitek k č. j. MCP8 263198/2019 
na základě splnění podmínek společností 
REBOS s.r.o.,
�plán rozvoje rodinné a  seniorské politi-
ky 2020–2022,
�plán investic technické vybavenosti, in-
frastruktury městské části,
�připojení se k  mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“,
�plán oprav technické vybavenosti, infra-
struktury městské části,
�plán oprav a  investic občanské vybave-
nosti městské části,
�pronájem mobilní učebny na základě 
požadavku ZŠ Spořická.

Řízení s magistrátem 
ukončeno, nezákonnost 
jednoznačně vyloučena
Počátkem března dorazilo závěrečné po-
souzení zákonnosti usnesení Zastupitel-
stva Městské části Praha-Dolní Chabry č. 
042/19/ZMČ, ve kterém ředitelka Magistrá-
tu hl. m. Prahy Zdena Javornická konstatu-
je, že podmínky místního referenda pova-
žuje za splněné a městská část postupova-
la v souladu se zákonem. Jakékoliv využití 
dozorových opatření proto není na místě.

Řízení bylo zahájeno na základě ano-
nymní žádosti o přezkoumání zmíněné-
ho usnesení, kterým byl 12. června 2019 
schválen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spo-
lupráci s developerem Nových Chaber. Do-
datek byl uzavřen po dlouhém vyjednává-
ní, aby pro občany přinesl co nejvýhodněj-
ší podmínky a městské části se tím poda-
řilo zajistit snížení plánované a povolené 
stavby bytových domů Fáze F a G o celé 
jedno podlaží a navíc příspěvek develope-
ra 30 000 000 korun pro městskou část.

V dění kolem tohoto řízení hraje vý-
znamnou roli chaberská opozice 18400.
cz, která má dílčí část komunikace měst-
ské části s Magistrátem z neveřejného ří-

zení kupodivu k dispozici. Na základě ob-
sahu jednoho dopisu od ředitelky Javor-
nické z loňského podzimu požadovali opo-
ziční zastupitelé na prosincovém zasedá-
ní revokaci zmíněného usnesení a zastu-
pitelka Martina Šušáková dokonce v úno-
rovém čísle Chaberského zpravodaje pub-
likovala přese všechna vysvětlení od vede-
ní radnice svůj nepravdivý příspěvek s ná-
zvem „Vedení obce v rozporu se zákonem“.

Všechny občany naší městské části mů-
žeme uklidnit, že k žádnému protizákon-
nému jednání nikdy nedošlo. Městská část 
stále plně ctí výsledky referenda a činí 
maximum pro jejich naplnění přesně tak, 
jak je uloženo. Po doručení dalších pod-
kladů a vyjádření ze strany městské části 
Praha-Dolní Chabry proto Magistrát hl. m. 
Prahy jednoznačně rozhodl, že POSUZOVA-
NÉ USNESENÍ NENÍ V ROZPORU SE ZÁKO-
NEM či jiným právním předpisem. Rozhod-
nutí Magistrátu je konečné, celá tato kauza 
na základě anonymní žádosti o posouzení 
je tímto uzavřena a vedení městské části 
se může věnovat naplno činnosti pro Dol-
ní Chabry, kterou zvláště v těchto těžkých 
chvílích, které zkoušení nás všechny, po-
třebujeme nejvíce.

vedení městské části

Hromadné očkování psů 
a koček proti vzteklině
Očkování proběhne dne 27. dubna 2020 
od 19:00 hodin v areálu Chaberského 
dvora na Hrušovanském náměstí 253/5, 
v prostoru před čajovnou/knihovnou 
Kulturního centra.
Očkovací průkaz s sebou!!!
Očkování zajistí MVDr. Sedláčková 
z Veterinární ambulance Klecany.

Gabriela Chamrová, referent DDP

Výběr ze zasedání Zastupi-
telstva dne 11. března 2020
schválilo
�návrh rozpočtu na rok 2020,
�návrh střednědobého výhledu MČ do 
roku 2025,
�plán rozvoje rodinné a seniorské politiky.
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Instalace náhradní učebny 
pro základní školu
PRAHA-DOLNÍ CHABRY
V  areálu základní školy byla realizová-
na instalace dočasného objektu náhrad-
ní učebny. Je sestavena z modulových prv-
ků a splňuje veškeré požadavky hygieniků 
na výukové prostory. V  nejbližších dnech 
budou provedeny finální úpravy a montáž 

vybavení třídy. Zahájení provozu podléhá 
souhlasu stavebního úřadu.

Zřízení náhradních výukových prostor 
bylo nezbytné v  souvislosti s  postupem 
prací na dostavbě školy.

Miroslav Malina, 
Komise stavební a dopravní

Nová pozice sociálního 
pracovníka  
v Dolních Chabrech
Městská část Praha-Dolní Chabry nabí-
zí od března služby sociálního pracovní-
ka pro některé ohrožené skupiny zdejší-
ho obyvatelstva. Pomoc nabízíme osobám 
se zdravotním postižením, které se mohou 
stát závislými na pomoci druhých osob, 
dále osobám sociálně vyloučeným nebo 
osobám ohroženým sociálním vyloučením, 
které se v důsledku nepříznivé sociální si-
tuace nemohou zapojit do běžného života 
společnosti (např. samoživitelé, mladist-
ví po odchodu z  dětského domova, oso-

by nezaměstnané, národnostní menšiny), 
a osobám bez přístřeší nebo žijícím v ne-
vyhovujících podmínkách.

Sociální pracovník poskytuje odborné 
sociální poradenství, pomoc s  vyřizová-
ním sociálních dávek, podporu při jedná-
ní s úřady, pomoc s orientací v systému so-
ciálních a  zdravotních služeb, pomoc pro 
osoby se zdravotním postižením při vyři-
zování průkazu mimořádných výhod (např. 
ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na 
péči, pomoc při získání potřebných zdra-
votních pomůcek, pomoc osobám ohrože-
ným předlužením, pomoc osobám ohrože-
ným domácím násilím a závislostmi, popří-
padě další záležitosti spojené s  řešením 
životních situací uvedených skupin osob.

Vztah mezi klientem a  sociálním pra-
covníkem je založen zcela na dobrovolnos-
ti, nicméně při osobním kontaktu a jedná-
ní, je vyžadováno poskytnutí základních 
identifikačních údajů.

Sociální pracovník pro MČ Praha-Dolní 
Chabry: Kristýna Tomšů.

E-mail: socialni@dchabry.cz, tel.: 
725 010 084.

Projekt „Sociální pracovník na 
MČ Praha-Ďáblice a  MČ Praha-Dol-
ní Chabry“, reg. číslo projektu: CZ.03.  2. 
X/0.0/0.0/18_095/0011309 je spolufinan-
cován Evropskou unií z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.

Lydie Patáková

Radnice zaslala 
námitky proti opatření 
k uzávěře pro Pražský 
okruh
Radnice Městské části Praha-Dolní Chab-
ry zaslala 6.  března  2020 námitky pro-
ti územnímu opatření o stavební uzávěře 
pro stavby č. 518 a č. 519 Pražského okru-

hu. Zmíněné úseky se týkají části okru-
hu Ruzyně  – Suchdol a  Suchdol  – Březi-
něves a  městská část by byla touto sta-
vební uzávěrou zásadně dotčena. Výstav-
ba Silničního okruhu kolem Prahy by navíc 
byla významným zdrojem imisí hluku, vib-
rací, prašnosti a znečištění ovzduší, vedla 
by tedy ke zhoršení kvality životního pro-
středí na území městské části a života je-
jích občanů.

Vydání navrhované stavební uzávěry 

není v zájmu hlavního města ani jeho ob-
čanů. Stavební uzávěra zcela zastaralého 
projektu SOKP přináší zcela nepřiměřené 
časové a  územní omezení. Vydání staveb-
ní uzávěry lze navíc považovat za nezákon-
né a  řádně neodůvodněné. Požadavek je 
na základě zaslaných námitek jednoznač-
ný k nevydávání této uzávěry.

Námitky zaslané městkou částí nalez-
nete na webových stránkách.

redakce

Příspěvek Starostky
Je důležité brát své pověření a zodpověd-
nost s respektem a ohledem na nepředví-
datelné okolnosti

Ve středu 11.  3. se opakovalo jednání 
ZMČ, které muselo být týden před tím 4. 3. 
pro nedostatek přítomných členů rozpuš-
těno. Jednání se nezúčastnila celá opozice.

Z pěti bodů přidaných v den konání ZMČ 
byly čtyři navržené čistě informativní, plus 
jeden, který nebyl nijak urgentní. Přida-
li jsme je jako odpovědi na e-maily opo-
zice k  aktuálním tématům. Nepřijít právě 
kvůli tomu na jednání zastupitelstva, jak 
za opozici uvedla paní Šilhová v omluvě 8 
minut před začátkem jednání, tedy nedá-
vá smysl.

Ostatně po e-mailu pana Petra Malé-
ho celému ZMČ v  16:33, že nepřijde kvůli 
obavám z  koronaviru, bylo jasné, že koa-
lice nemá většinu hlasů, takže by stačilo 

nehlasovat pro přidání bodů do programu 
a  zkrátka by se dané informace nedozvě-
děli, když o to najednou nebyl zájem.

Naopak, stačil jediný zastupitel k sedmi, 
abychom mohli odhlasovat ten nejpod-
statnější bod středečního jednání, a to je 
schválení rozpočtu na rok 2020. Doručené 
omluvy: Paní Šušáková: v 16:23 ze zdravot-
ních důvodů, paní Hájíčková: v 16:33 – do-
razí později a  nedorazila, paní Francová: 
v  16:43 ze zdravotních důvodů, pan Do-
ležal – přišel a zase odešel, paní Šilhová: 
16:52, že nepřijde nikdo. Na počátku jedná-
ní v 17 hodin nás tedy bylo pouze 7 a zastu-
pitelstvo muselo být rozpuštěno.

Rychlé svolání ještě téhož večera se 
projevilo jako šťastné řešení, v následných 
opatřeních ohledně koronaviru by již hro-
zily problémy.

Stejně jako loni jsme se tedy sešli 
v březnu dvakrát, ale napodruhé jsme roz-
počet všichni schválili. Fungovat při stav-

bě školy a dalších rozpracovaných projek-
tech jen v rozpočtovém provizoriu by bylo 
v podstatě nemožné. Současná mimořád-
ná situace je příkladem nepředvídatel-
ných okolností, které mohou práci radni-
ce nečekaně narušit či omezit. Hledat pro 
neúčast na nejdůležitějším jednání v roce 
zástupné důvody na poslední chvíli je ne-
seriozní. Od července jsme byli navíc opo-
zicí ostře napadáni za porušení principů 
referenda, což tak není a nebylo shledáno 
ani po přezkoumání magistrátem – viz člá-
nek na str. 3. Věřím, že většina veřejnosti 
již seznala, jaká je realita, protože opako-
vané obviňující výpady opozice jsou v nor-
málních podmínkách trapné a v těch mi-
mořádných opravdu krajně nezodpověd-
né. Doufám, že z toho plyne příslušné po-
učení.

Barbora Floriánová, 
starostka MČ
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Od Kulturní komise…
Všem přejeme zdravé jaro. Důležité je nyní 
v klidu přečkat a užít si čas s rodinou, pe-
čovat o  starší generaci, zabavit neposed-
né děti a hlavně myslet pozitivně a nepa-
nikařit. Být v Chabrech v karanténě je po-
řád ještě to lepší místo pro život. Nic nám 
neuteče, a pokud budeme ohleduplní, tak 
se jistě zase všichni brzo potkáme na něja-
ké kulturní akci. Nyní je čas zase na knížky, 
zahrádku, „Země, město“, piškvorky… Od-
počiňte si a mějte se krásně.

Barbora Šedová, 
Kulturní komise

Poděkování sociální komisi
Dobrý den, děkuji za milý dárek k mým 70. 
narozeninám, přeji vše dobré. Potěšili jste 
mne.

Jaroslava Strouhalová

Kavárna pro dříve narozené 
do odvolání zrušena
Všechny Kavárny zrušeny z  důvodu bez-
pečnosti a  ochrany zdraví našich senio-
rů na základě šíření pandemie koronavi-
ru. Jakmile se situace uklidní, těšíme se 
s  vámi všemi na viděnou. Přejeme všem 
hodně zdraví.

Sociální komise a vedení MČ

Dubnové cvičení s Erikou se 
odkládá do odvolání
Navazujeme na březnovou omluvu za neu-
skutečněné cvičení pod vedením speciální 
fyzioterapeutky Mgr. Eriky Havlasové. Jak 
jste si již mnozí z vás přečetli třeba i na in-
ternetu, na webových i FB stránkách nejen 
našeho úřadu, víte, že vlivem šíření pande-
mie koronaviru a  v  návaznosti na restrik-
tivní nutná opatření krizového štábu vlá-
dy, která se týkají především omezení akti-
vit pro seniory, rušíme naše hodiny cviče-
ní. Věříme, že pandemie brzy pomine a my 
se sejdeme ve zdraví.

Hana Marie Kunešová, Sociální komise

Šest míst na rychlé 
parkování pro rodiče u ZŠ
Na žádost městské části stanovil odbor 
dopravy Prahy 8 rozšíření vyznačeného 
stání K+R (Kiss and Ride) v  ulici U  Václa-
va ze dvou na šest. Tato místa budou vy-
značena po dobu akce „Dostavba ZŠ“ a po-
slouží rodičům k snazší dopravě svých dětí 
ráno do školy a při jejich vyzvedávání.

redakce

Výlet s Alenou na pohádkový 
zámek Hluboká nad Vltavou
Sociální komise se omlouvá všem přihlá-
šeným na tento úžasný zájezd, o který jste 
k naší radosti projevili obrovský zájem. Au-
tobus byl obsazen dříve, než vyšel březno-
vý Zpravodaj. Na gotický skvost, který pat-
ří k turisticky nejatraktivnějším památkám 
v Česku a je vyhledáván především zahra-
ničními návštěvníky, se vydáme v okamži-
ku, kdy pomine stav ohrožení zdraví a ko-
nec nebezpečí šíření koronaviru. Ti z  vás, 
kteří jste se přihlásili, máte místa jistá. 
Sledujte aktuální informace prostřednic-
tvím zpravodaje, zdatnější z vás i na webu 
a FB úřadu. Moc nás tato situace mrzí, ale 
zdraví každého z  nás je na prvním mís-
tě. Na viděnou ve zdraví s vámi všemi se 
upřímně těší

Alena Markantová, Sociální komise

Velikonoční 
tvoření 
s Alenou
Velikonoční dekoraci 
jsme vytvářeli při prv-
ním setkání při kávě 
v Kavárně pro dříve na-
rozené. Vedly nás zruč-
né ruce a tvůrčí fantazie 
členky Sociální komise Aleny Manderlové. 
Z  nachystaného materiálu si většina pří-
tomných vytvořila závěsnou větvičku oz-
dobenou vajíčky a  jarními i  velikonoční-
mi motivy na stužce, zdatnější vyrobili sr-
díčko či věnečky z  proutí v  barvách Veli-
konoc – žlutá a zelená. Ostatní přítomní si 
popovídali u šálku kávy se zákuskem a tě-
šili se z výrobků svých kolegyň.

Hana Marie Kunešová, 
Sociální komise

Posilujte  
imunitu
Situace ve světě se rychle vyvíjí a musíme 
na ni být schopni náležitě reagovat. Je dů-
ležité snažit se snížit riziko onemocnění 
řádnou podporou organismu.
  �Věnujte se tělesným cvičením.
Pohyb = život. Začínejte svůj den s rozcvič-
kou, sprchou a  sklenicí vlažné vody s  cit-
ronem či bez. Větrejte – čerstvý vzduch je 
hodně důležitý pro zdraví.

�Věnujte pozornost správnému stravo-
vání, eliminujte rychle sacharidy, alkohol. 
Pijte víc tekutin a nezapomínejte na antio-
xidanty. Dobrá volba je zelený čaj.

�Dopřejte si plnohodnotný odpočinek, 
pozitivní myšlenky. V  noci bychom měli 
spát, buňky imunního systému se vyvíjí 
během spánku.

To jsou základní pravidla, která všichni 
známe, jen se musí stát každodenním ritu-
álem. Jen v tom případě to bude fungovat.

Pamatujte i na to, že stravu lze doplnit 
biologicky aktivními látkami, přispívající-
mi k normálnímu průběhu metabolických 
pochodů v organismu.

Přírodní posílení imunity  – arabinoga-
laktan, echinacea a  zinek  – posilují obra-
nyschopnost organismu a zvyšují aktivitu 
imunitních buněk.

Rostlinná antiseptika – výtažky ze šal-
věje, jitrocelu, heřmánku a tymiánu – mají 
antivirové a antibakteriální účinky.

Přírodní adaptogen  – ženšen urychlu-
je regenerační procesy a  zvyšuje obrany-
schopnost organismu.

Nejlepší produkty pro skvělý zdravotní 
stav – pro vás, vaši rodinu a blízké!

Irina Kritinina, 
kulturní komise
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Pohádka: Jak šel Kozlík do světa
Připravujeme náhradní termín

Pohádka vypráví o  Kozlíkovi, který se vydal do světa, aby mohl 
vysvobodit princeznu. Musí splnit tři úkoly, které mu zadá čer-
nokněžník. Díky úkolům se z  Kozlíka stane pracovitý odvážný 
a chytrý princ Kozlík. Pohádka má logopedický a výchovný přínos. 
A jestli si Kozlíka princezna vezme? To se ukáže na závěr.
Divadelní pohádka pro děti, hraje Divadlo Kozlík.

Ohlédnutí za výstavou keramiky

Dne 3. března 2020 byla v Chaberském dvoře zahájena další ze za-
jímavých výstav. Tentokrát se mezi trámy a na hrubém zdivu vyjí-
mají keramická díla dvou keramiček „volného času“ Věry Plhákové 
a Růženy Štanclové. Obě mají zázemí v keramické dílně paní Fak-
torové, obě mají svá civilní zaměstnání a keramice se věnují jako 
svému koníčku. A obě nabízejí krásná profesionální díla, která po-
noukají k přemýšlení i úžasu, kterými všemi způsoby lze probudit 
surový beztvarý materiál, jakým keramická hlína je.

Vzhledem k aktuální situaci se všechny exponáty nachází za za-
vřenými dveřmi. Pokud dojde k uvolnění situace, bude možné díla 
zhlédnout ještě do konce dubna.

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

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

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

Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

D U B E N  a   K V ě t e n 
2 0 2 0

VŠECHNY AKCE JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY
Níže uvedené akce jsou proto výhledové, konat se budou 
v případě odvolání přijatých opatření a jejich platné termíny 
budou stanoveny. Pro bližší informace sledujte weby a FB stránky 
Kulturního centra a městské části.

Plánujeme náhradní termín, Chabry mají talent
6. ročník přehlídky talentovaných chaberských dětí

Plánujeme náhradní termín, Jak šel Kozlík do světa
Divadelní pohádka pro děti, hraje Divadlo Kozlík vstupné 50 Kč, 
Velký sál, bez rezervace

Plánujeme náhradní termín, Noc s Andersenem
Nocování pro děti v knihovně s programem
Vstupné 150 Kč, rezervace nutná formou přihlášky

Výstava: Věra Plháková a Růžena Štanclová: Keramika 
dvojí rukou – prodlouženo do dubna
Po otevření KC CHD budete moci zhlédnout do konce dubna

Připravujeme: Výstava: Divadelnictví včera a dnes
Plánujeme náhradní termín

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB
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Praha má bezplatnou linku 
pro seniory
Pražští senioři mohou volat na 
telefonní číslo 800 160 166,  
které je k dispozici nonstop.  
Jedná se o nákup a léky, případně 
o jinou pomoc v nouzi.
V Praze začala fungovat krizová linka pro 
osamělé seniory, kteří potřebují nakou-
pit či obstarat léky. Aby nemuseli chodit 
na místa s  velkým počtem lidí a  omezilo 
se riziko jejich případné nákazy, pochůzky 
za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je 
koordinační centrum organizace Život 90.

Nákupy pro seniory  
s dovozem zdarma
Společnost Ekolandia nabízí nákupy pro 
seniory s dovozem zdarma.
�Ve spolupráci se ŠKODA AUTO a dobro-
volníky, zdarma nabízí rozvod nákupu po-
travin.
�Určeno zejména pro seniory, donáška až 
domů pomocí dobrovolníků.
�ZÁKLADNÍ potraviny a hygienické potřeby.
�Objednávky na tel.: 775 899 000.
�Platba pouze v hotovosti na místě.

úVOD DO PŘílohy
Milí Chaberáci, 
situace ohledně nové epidemie koronavi-
ru se mění každým dnem, a proto přiná-
šíme na následujících stranách základní 
informace, které byly v době tvorby Cha-
berského zpravodaje známé. Naše radnice 
pro vás zůstává otevřená v rozsahu upra-

vených úředních hodin a spolu s bezpeč-
nostní radou a krizovým štábem monito-
rujeme situaci, nepřetržitě je pro seniory k 
dispozici linka 800 160 166. 

Všichni se můžete obracet také na naši 
radnici, příslušné kontakty naleznete v 
této příloze, na emailu dchabry@dchabry.
cz nebo na stránkách městské části www.

dchabry.cz. Děkuji vám za osobní zodpo-
vědnost a respektování podmínek nouzo-
vého stavu včetně všech nařízených opat-
ření. Pro nikoho z nás to není jednoduchá 
situace, ale věřím, že společně situaci do-
kážeme zvládnout!

Vaše Barbora Floriánová

Základní informace  
k opatřením kvůli novému 
koronaviru
Onemocnění COVID-19 je způsobeno no-
vým typem koronaviru. Jedná se o vyso-
ce infekční onemocnění, které se projevu-
je zejména horečkami, respiračními potí-
žemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a úna-
vou. Velmi rizikové může být zejména u 
starších a chronicky nemocných osob. Pře-
náší se nejčastěji přes sliznice, tedy přes 
ústa, nos nebo oči. Je proto třeba vyhýbat 
se kontaktu s dalšími lidmi, posilovat imu-
nitu, dodržovat základní hygienická pravi-
dla a používat ochranné prostředky.

Mimořádná opatření:
�Povinné nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest mimo domov. 
�Uzavřené školy a školky, všechny ob-

chody kromě potravin, drogérií, benzino-
vých pump a dalších výjimečně povole-
ných. Úřady a další pracují za výjimečných 
opatření.
�Zákaz vycházení mimo cest do práce, ná-
vštěvy blízkých a nákupu potravin nebo 
drogerie.
�Senioři, pokud možno nevycházejte z 
domova. V případě potřeby nákupu se ob-
raťte na ÚMČ nebo na tel.: 800 160 166.
�Pro osoby starší 50 let je v prodejnách 
potravin nad 500 m2 vyčleněn speciální 
čas k nakupování od 8.00 do 10.00 hodin.
�Vyhýbejte se většímu množství lidí, udr-
žujme vzdálenost s jinými lidmi na přibliž-
ně dva metry.

ÚZIS provozuje web s aktuálními čísly na-
kažených, testovaných a vyléčených k CO-
VID-19 na https://onemocneni-aktualne.
mzcr.cz/. 

Web MZ ČR se základními informacemi o 

koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/. 
Zde naleznete také odpovědi na nejčas-
tější otázky, důležitá telefonní čísla nebo 
souhrn všech nařízení a opatření.

Pozn. Informace ohledně mimořádných 
opatření se mohou v čase měnit.
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Pomoc z chaberské radnice
Radnice Dolních Chaber nabízí pomoc 
každému, kdo ji bude potřebovat. Vedení 
radnice zároveň koordinuje bezpečnost-
ní opatření a distribuci pomoci. Neváhejte 
se proto obrátit na náš úřad. Naši zaměst-
nanci mohou pomoci s rozvozem potravin 
nemohoucím a  seniorům, případně odká-
žeme na některého z  dobrovolníků, kte-
ří se nám ve velkém počtu hlásí. Za jejich 
nabídky moc děkujeme.

Důležité kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz

Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
tel. 283 882 771
Sekretariát – Alice Nussbergerová
tel. 283 882 770
Starostka Ing. Barbora Floriánová
tel. 283 851 397, 702 222 932
barbora.florianova@dchabry.cz

Po dobu epidemie má Úřad MČ upraveny 
úřední hodiny pro veřejnost:
Po a St 9.00–11.00 a 14:00–15:00 hodin.
Kulturní centrum a  knihovna jsou do od-
volání uzavřeny. Všichni zaměstnanci ÚMČ 
jsou vybaveni ochrannými prostředky, kte-
ré mimo jiné v prvních dnech po uzavření 
knihovny vyrobily pro své kolegy pracov-
nice knihovny. Prosíme také všechny ob-
čany, aby dodržovali nařízená hygienická 
opatření.

Další důležité kontakty:
�Bezplatná celostátní linka ke koronavi-
ru: 1212.
�Nonstop informační linky Státního zdra-
votního ústavu: 724 810 106 Textový hovor 
s  přepisem (vhodné pro neslyšící osoby 
a seniory, 725 191 367 a 725 191 370.
�Krizová linka pro seniory, kteří se na 
ni mohou obracet se svými potřebami: 
800 160 166.
(Dobrovolníci se mohou hlásit na: dobro-
volnici@zivot90.cz.)
�Linka bezpečí pro děti: 116 111.
�Hygienická stanice hlavního města Prahy 
se sídlem v Praze: 773 782 856 a 773 782 850, 
denně 9.00–20.00 hodin.
�Informační linka hl. m. Prahy: 800 100 991.
�Seznam odběrových center v  Praze: Fa-
kultní nemocnice v Motole, Thomayerova 
nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice 
a Nemocnice na Bulovce.

Informace zmíněné v  této příloze 
jsou platné k  20. březnu 2020. Je možné, 
že v  době doručení Zpravodaje do vaší 
schránky mohlo dojít ke změnám, které 
již nemohly být do textu promítnuty. Pro 
aktuální informace proto prosím sleduj-
te webové stránky www.dchabry.cz a Face-
book Městské části Praha-Dolní Chabry.
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Vybraná nařízení Vlády ČR 
vztahující se k epidemii 
koronaviru známá
k 20. březnu 2020

Uzavření výuky na všech ško-
lách kromě mateřských a zruše-
ní akcí nad 30 osob
Od středy 11.  března  2020 se kvůli nové-
mu koronaviru zrušila výuka na všech ško-
lách v České republice kromě mateřských 
(ty nechala uzavřít radnice Dolních Cha-
ber k  16. březnu 2020). Opatření bylo vy-
hlášeno na dobu neurčitou. V Dolních Cha-
brech se toto nařízení týká Základní ško-
ly Praha-Dolní Chabry. Zároveň se zakáza-
ly všechny akce, na nichž se sejde více než 
100 účastníků, později bylo číslo sníženo 
na 30 účastníků.

Vyhlášení nouzového stavu
Dne 12. března 2020 Vláda ČR na návrh mi-
nistra vnitra schválila vyhlášení nouzové-
ho stavu na celém území České republiky. 
Nouzový stav je vyhlášen dobu 30 dnů.

V  případě vyhlášení nouzového sta-
vu mohou být dle krizového zákona č. 
240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu 
a  v  nezbytně nutném rozsahu omezena 
některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opat-
ření mohou dotknout např. v  povinnosti 
strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vy-
mezených objektech nebo rizikových ob-
lastech z důvodu omezení šíření nákazy.

Radnice Dolních Chaber v  této souvis-
losti zrušila všechny akce pořádané měst-
skou částí a konané v Chaberském dvoře 
a posléze také uzavřela Kulturní centrum 
a knihovnu.

Omezení volného pohybu osob
Od 16. března 2020 rozhodla vláda Andre-
je Babiše v rámci preventivních kroků pro-
ti šíření koronaviru o omezení volného po-
hybu osob až na vymezené nezbytné vý-
jimky. Prodloužila rovněž opětovné zave-
dení ostrahy hranic. Opustit bydliště bylo 
dle nařízení možné jen v  přesně specifi -
kovaných případech, například z  důvodu 
cesty do zaměstnání či podnikání, nezbyt-
ných cest za rodinou a blízkými či cest na 
nákupy potravin a  základních potřeb, lé-
čiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo 
za účelem vyřízení neodkladných úředních 
záležitostí nebo na poštu.

Povinné nošení ochranných pro-
středků mimo domov a vyčleně-
ní seniorům času pro nakupování 
potravin

Vláda 18.  března  2020 rozhodla o  povin-
ném používání ochranných prostředků dý-
chacích cest při pohybu a  pobytu mimo 
bydliště. Nařízení platí od 19. března 2020. 
Jako ochranné prostředky dýchacích cest 
se počítají roušky, respirátory, ústenky, 
šátky, šály či jiné prostředky, které brání 
šíření kapének.

Zároveň od 19. března 2020 vyčlenila 
pro osoby starší 50 let speciální čas k na-
kupování potravin, který později upravila 
pouze na přednostní obsloužení v malých 
prodejnách do 500 m2 a na vyhrazený čas 
pouze pro seniory od 8.00 do 10.00 hodin 
ve velkých prodejnách nad 500 m2. Všem 
osobám mimo seniory nad 65 let s výjim-
kou majitelů a zaměstnancům se přítom-
nost zakazuje.

Současně je provozovatelům maloob-
chodních prodejen doporučeno dezinfi -
kovat po každém použití nákupní vozíky 
a košíky. Opatření se týká také klik a ma-
del dveří, u kterých má být dezinfekce pro-
vedena alespoň jednou za hodinu. Dopo-
ručení dezinfi kovat místa, kterých se lidé 
často dotýkají, platí i  pro provozovate-
le veřejné dopravy. Zde se jedná přede-
vším o  kliky, madla, ovládání dveří, drža-
dla a opěrky sedadel. Zde by měli provo-
zovatelé zajistit dezinfi kování přinejmen-
ším po každé jízdě.

Prosíme proto všechny, aby dodržovali 
vydaná nařízení.

redakce,zdroj informací: Vlada.cz.
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POMOC Z RADNICE

Informace k distribuci dezinfekce

Od pondělí 23. března 2020 probíhá pro 
občany Dolních Chaber na radnici na Hru-
šovanském náměstí rozdělování několik 
set litrů dezinfekčního mýdla. Distribu-
ce je řešena přelitím do vlastních nádob, 
tedy ideálně do PET lahví, které si občané 
sami přinesou. Tři sta pětilitrových sudů 
radnice zakoupila pro potřeby obyvatel a 
o dalším nákupu bude dále jednat. 

Pro občany bydlící v Nových Chabrech 
byla distribuce zajištěna přímo v oblasti 
přes zástupce jednotlivých bytových fází 
a SBJ. K tomuto opatření bylo přistoupe-
no z důvodu snížení rizika kumulace větší-
ho počtu lidí na Hrušovanském náměstí v 
jeden okamžik a tím zajištění větší bezpeč-
nosti pro všechny.

Potravinové balíčky
V posledních dnech byly z radnice roz-

vezeny desítky kusů velkých potravinových 
a hygienických balíčků, které občané vel-
mi oceňují. Potřební občané z řad senio-
rů byli radnicí s nabídkou pomoci inicia-
tivně osloveni na základě přijatých podně-
tů a znalosti zdejšího prostředí. V případě 
zájmu o tuto pomoc se na radnici neváhej-
te obrátit, stejně tak prosíme o podněty na 
pomoc konkrétním obyvatelům.

Sběrné místo pro roušky a jejich 
distribuce

Vítáme, že nosíte ochranné prostřed-
ky dýchacích cest. Je to důležité a chrání-
te tím nejen sebe, ale především své oko-
lí. Děkujeme a vyzýváme i všechny ostat-
ní, kteří tak doposavad nečiní, buďte pro-
sím zodpovědní a zakrývejte si nos a ústa.

Na radnici si už pár dní pomáháme 
vlastní výrobou roušek díky zaměstnan-
kyním knihovny, které nám všem látkové 
roušky ušily. 

Všechny roušky navíc jsou postupně na 
úřadě k dispozici pro každého, kdo nemá 
možnost si žádnou takovou sám vyrobit 
nebo obstarat jiným způsobem. Rozdá-
ny už takto byly desítky a dnes možná už 
i stovky roušek. V tomto na radnici uvítá-
me pomoc i všech ostatních, kteří ochran-
né pomůcky vyrábějí a mají jich o něco víc. 

Pokud se budete chtít o přebytečné rouš-
ky podělit, můžete kontaktovat naši radni-
ci, stejně tak prosím pište vy, kteří ochra-
nu úst a nosu poptáváte: dchabry@dchab-
ry.cz. Rádi pomůžeme a zajistíme distribu-
ci mezi potřebné.

Doma si prosím látkovou roušku steri-
lizujte například několikaminutovým vy-
vařením v hrnci s vařící vodou a přežehle-
te. Další návody naleznete například na in-
ternetu. 

Děkujeme všem, kteří šijí roušky pro 
ostatní a pomáhají!

redakce a vedení radnice
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Druháci v knihovně

Počátkem března navštívili knihovnu žáci druhých tříd. Sezná-
mili jsme se s fungováním knihovny, kde a jak v ní hledat své 
oblíbené knížky. Při zpracování písemných úkolů jsme si ově-
řili, že znalost abecedy pro orientaci v knihovně je velice důle-
žitá, a také si zopakovali povolání, která jsou potřeba k vydá-
ní knížky. Hlubokou poklonu zaslouží děti, které mezi svou po-
pulární četbu již ve druhé třídě uvedly Harryho Pottera, Praši-
nu nebo Volání divočiny. S potěšením můžeme konstatovat, že 
následující dny se několik druháčků přišlo do knihovny zare-
gistrovat. Těšíme se na další návštěvy!

Automaticky prodloužená lhůta pro vrácení knih
Vážení čtenáři, knihovna je kvůli opatření Vlády ČR uzavřena. Po-
kud máte v současné době vypůjčené knihy, automaticky byla na-
stavena prodloužená výpůjční doba do 5.  května  2020. V  přípa-
dě nutnosti bude přizpůsobena aktuální situaci. Po dobu uzavře-
ní prostor jsme využili čas k šití látkových roušek pro kolegy z úřa-
du, dále jsme vydezinfi kovali dětský koutek, došlo k čištění regálů 
a ostatních prostor v knihovně. Je nám líto, že se nemohlo usku-
tečnit několik dlouhodobě plánovaných a  chystaných akcí. Chci 
ubezpečit přihlášené dětské zájemce o Noc s Andersenem, že se 
rozhodně konat bude v náhradním termínu, dle situace. Děkujeme 
za pochopení a pevné zdraví všem.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

BĚŽNÁ 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

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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INZERCE

Myslivost – sčítání zvěře
Jedním ze základů správného myslivec-
kého chovu zvěře je znalost jejích sta-
vů. Stavy zvěře a  jejich přírůstky v  honit-
bě zjišťujeme sčítáním. Způsobů sčítání je 
celá řada, žádný však není úplně přesný. 
Úspěšnost a spolehlivost závisí na opako-
vaném sčítání a na zkušenostech a svědo-
mitosti sčítajících osob. Základním a  nej-
důležitějším je jarní sčítání, které nám vy-
povídá o tom, jak zvěř přežila zimní období 
a jak toto ovlivnilo její kmenové stavy. Zjiš-
těné kmenové stavy se porovnávají s nor-
movanými kmenovými stavy. Ty jsou, spo-
lu s jakostní třídou a koefi cientem přírůst-
ku, stanoveny pro každý jednotlivý druh 
zvěře dle bonity honitby. Normované stavy 
jsou stavy optimální, které živnost honit-
by umožňuje a  zároveň nedochází k  pře-
množení druhu. Další sčítání se pak prová-
dí koncem léta či na začátku podzimu a na 
něm se zjišťuje skutečný přírůstek. Ten je 
rozhodující pro stanovení plánu odlovu.

Pro jarní sčítání zajíců se honitba roz-
dělí na několik úseků, na kterých jednot-
livé plochy prochází řada sčítačů. Bažantí 
zvěř se sčítá především u zásypů, kam se 
stahuje v době nouze. Stejně tak srnčí zvěř 
se sčítá u krmelců, ale také na volných plo-
chách. Tam lze spatřit její tlupy, do kterých 
se v zimním období sdružuje.

Všechny tyto metody jsou předepsané 
a ověřené. Předpokládají však určitý počet 
zvěře v  honitbě. U  drobné zvěře tzn. zají-
ců a bažantů, však v naší honitbě normo-

vaných stavů zdaleka nedosahujeme. Drží-
me se nad minimálními stavy, což zname-
ná, že tato zvěř sice v honitbě je, ale kvůli 
nízkým počtům se již několik let neloví. Vy-
pouštěním dospělé bažantí zvěře se snaží-
me zvýšit její počty, a tak dát šanci na její 
přežití v honitbě. U zajíců to tak nefunguje.
Jejich stavy jsou závislé především na pří-
rodních podmínkách, způsobu zeměděl-
ské výroby a skladbě krajiny. Jedinou zvěří, 
která si v  rámci mysliveckého hospodaře-
ní udržuje dobré početní stavy, je zvěř srn-
čí. K jejímu zachování platí stejné podmín-
ky jako u  zajíců. Navíc ji významně ohro-
žuje silniční doprava, kdy každoročně do-
chází ke značnému úhynu této zvěře pod 
koly aut. U černé zvěře nejsou v naší honit-
bě předepsány normované kmenové stavy, 
a  tak není předmětem mysliveckého hos-
podaření. Intenzivně se však loví.V uplynu-
lém mysliveckém roce bylo uloveno 69 di-
vokých prasat, a  to buď na naháňkách či 
individuálně.

Jako každý rok orgán státní správy na 
úseku myslivosti vyhlásil letošní termín 
jarního sčítání, a  to na sobotu 29.  úno-
ra  2020. V  ten den provedli členové Mys-
liveckého spolku Zdiby  – Klecany sčítání 
zvěře s tímto výsledkem: zajíc 86 ks, bažant 
kohout 22 ks, bažant slepice 65 ks, srnec 15 
ks, srna 15 ks, srnče 6 ks. Kromě toho od-
had stavu černé zvěře 23 ks. To vše v ho-
nitbě, která se rozkládá od Chaber a Boh-
nic, přes Zdiby a Klecany do Klíčan, Větru-
šic a Řeže na cca 1500 ha honební plochy.

Jiří Trpák

Petice proti plánovanému 
rozšíření Letiště Václava 
Havla v Praze
My, níže podepsaní občané a  právnické 
osoby, se obracíme touto peticí na stát-
ní orgány České republiky, orgány stát-
ní správy a  samosprávy zejména pak na 
Parlament a  vládu České republiky, Za-
stupitelstvo hlavního města Prahy a MŽP 
ČR a  žádáme, aby zabránily plánovaném 
projektu rozšíření Letiště Václava Havla 
v  Praze. Toto rozšíření a  s  ním souvisejí-
cí zvýšení leteckého provozu není v soula-
du se zásadami udržitelného rozvoje, není 
přínosem pro hlavní město, okolní obce, 
ani pro jejich obyvatele a ve svém důsled-
ku by znamenalo:

1. další a  nežádoucí nárůst turistické-
ho ruchu v Praze na úkor kvality života je-
jích obyvatel, kteří, a  zejména mladí lidé, 
jsou již dnes vytěsňováni z  Prahy do při-
lehlých obcí,

2. zvýšení hlukové a  imisní zátěže oby-
vatel dotčených částí Prahy a  přilehlých 
obcí, které je v rozporu s rostoucím důra-
zem na udržitelný život, ochranu životního 
prostředí, zdraví obyvatel i  souvisejícím 
zpřísňováním hlukových a imisních norem,

3. výstavbu další přistávací dráhy, která 
nepřinese deklarované úlevy části obyva-
tel Prahy, ale naopak přiblíží letecký pro-
voz o  1,5 km blíže hustě obydleným čás-
tem Prahy,

4. neodůvodněné plýtvání veřejných 
zdrojů za účelem navýšení zisku skupiny 
podnikatelů v oblasti dopravy a turistické-
ho ruchu namísto investic do veřejně pro-
spěšných projektů, jako např. lepšího pro-
pojení Prahy s okolními obcemi veřejnou 
dopravou.

5. nežádoucí a  nevratnou proměnu 
Prahy na přeplněný a komerční turistický 
skanzen.

Žádáme proto vás, odpovědné orgány 
a politiky, abyste v zájmu obyvatel Prahy 
a  přilehlých obcí v  souladu s  vaší zodpo-
vědností za další vývoj a  celkový charak-
ter hlavního města zabránili jakémuko-
liv rozšiřování ruzyňského letiště a s  tím 
souvisejícímu zvyšování leteckého provo-
zu a  soustředili se na snižování negativ-
ních dopadů letiště na život občanů Prahy 
a okolních obcí regulací leteckého provo-
zu, zejména pak v nočních a časných ran-
ních hodinách.

Tato petice je podávána podle zákona 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Osobou 
určenou členy petičního výboru, která je 
bude zastupovat ve styku se státními or-
gány, je JUDr. Karel Šturm, bytem Jinočan-
ská 944/21, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Petici lze stáhnout na www.letisteruzy-
ne.info. Podepsané petiční archy prosím 
zasílejte na adresu Klub přátel Ruzyně z.s., 
P.O. Box 105, 161 00 Praha 614. Petice byla 
přijata dne 18. února 2020.

Platforma za kvalitní 
dopravní infrastrukturu
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Příměstský divadelní tábor
�pro děti od 5 let
�v termínu 7.–10. července 2020
�denně 9:00–16:00 hodin
�závěrečné vystoupení pro rodiče
�cena 1500 Kč
�v Chaberském dvoře i v přírodě
�pod uměleckou záštitou divadla DIVOCH
�pořádá Gabriela Rejková
�kontakt: gabriela.rejkova@post.cz

Třídění bioodpadu má cenu

Cenu Vašeho zdraví, 

lepšího životního prostředí 

i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu
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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

Větrná smršť řádící nad 
Chabrami roku 1950
Kolísavé počasí s nepříjemnými vichřicemi 
nás trápí od počátku roku 2020. Chaber-
ská kronika dokládá v obci nepřízeň poča-
sí s vichry ničícími obydlí i v minulosti.

Dne 20. dubna 1950 byl již od rána krás-
ný slunný den, k 16. hodině se však od se-
verozápadu objevily hrozivé mraky letící 
velkou rychlostí. Lidé začali zavírat svou 
drůbež, také okna a  s  obavami hledě-
li k nebi. Ve chvíli bylo slyšet hukot a na-
jednou létaly v povětří laťky z plotů, tašky 
z domků a chlévů. Větrná smršť, která se 
v mžiku přihnala, trvala snad minutu, pře-
sto zanechala v obci hotovou spoušť. Jak 
přelétla, hned zase vysvitlo slunce. Smršť 
se nesla širokým pruhem, a co zasáhla, to 
s  sebou smetla. Latě z  plotů byly v  koru-
nách stromů, na střeše domku č. p. 20, kde 
právě tloukly tašky, odnesla celou střechu. 

Z domku č. p. 22 sházela i krovy a v mnoha 
domcích vyrvala vichřice metrové otvory 
ve střechách. Smrští nejvíce utrpěly staré 
Chabry. Ze zvonice kostela spadla dokon-
ce celá střecha i se zvonovou stolicí a sta-
rými zvony. Části střechy zvonice sbírali 
lidé i v okolních zahradách. Zvony naštěs-
tí z pohromy vyvázly celé, jen menší zvon 

měl drobné poškození. Občané ihned své-
pomocí uklízeli ulice i  dvorky, které byly 
plné tašek, cihel a  rumu. Štěstí, že nebyl 
nikdo zabit, jen jedna žena byla zraněna 
cihlou a odvezena do nemocnice.

Brzy po katastrofě přijela do Chaber 
komise z  pojišťovny a  odhadovala škodu. 
Všechny domky v  Chabrech byly naštěstí 
pojištěné. Druhý den po katastrofě přišel 
déšť a pršet nepřestalo celé tři dny a noci. 
Mnohým občanům zatékalo střechou do 
obydlí.

Tehdy s opravami pomáhal soused sou-
sedovi. MNV se postaral o stavební materi-
ál a dělníci z ČKD Sokolov v Praze proved-
li v  továrně sbírku pro postižené, kterou 
MNV rozdělil nejpotřebnějším postiženým.

Je hezké, že přísloví „v nouzi poznáš pří-
tele“, se tehdy skutečně uplatnilo.

Jana Snížková

Pamětnice Emílie Tichá na den před 70 
lety přidala ještě vzpomínku…

„Tuto událost mohu ještě doplnit. V  ten 
čas si na břehu prostředního rybníka hrá-
li kluci. A právě jednoho z nich, pokud si 
pamatuji jméno Fr. Jakubáška, ta vichři-
ce přenesla z jedné strany rybníka na dru-
hou. Nic se mu nestalo, ale zážitek měl vel-
ký. Sám nám to pak ještě několikrát vyprá-
věl. Škoda, že již nežije paní Němcová, kte-
rá by tuto událost mohla rovněž potvrdit. 
Jistě by se našli i další ,mladíci a mladice‘, 
kteří to pamatují.“

 

VELIKONOČNÍ KONCERT 
13. DUBNA 2020 v 15 HODIN

Přijďte s námi již tradičně  
oslavit Velikonoční pondělí!

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE 
v Dolních Chabrech

Markéta Fassati - soprán 
Hedvika Mousa Bacha - harfa 
Camera Chabra - komorní sbor

Vstupné dobrovolné
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Zahájení Březnového 
festivalu ochotnických 
divadel a pozvánka na 

„Setkání“
Letošní březnový festival ochotnických di-
vadel v  Dolních Chabrech poznamenala 
koronavirová infekce, podobně jako řadu 
dalších kulturních akcí. Úvodní večer tak 
byl bohužel současně večerem závěreč-
ným, aniž to samozřejmě jeho aktéři a di-
váci v  tu chvíli tušili. Slavnostní zahájení 
jsme si tak užili jaksepatří – úvodním slo-
vem provázela Natálie Rejková, vzácným 
hostem večera byl tvůrčí manželský pár – 
herečka Lenka Termerová a  režisér Moris 
Issa, kteří se mj. vyznali ze svého obdivu 
k ochotnickému divadlu a ochotníkům.

Úvodní večer zahájilo Seniorské diva-
dlo RoSa z  Kobylis, které pod názvem Er-
benovy květiny představilo v  režii Marty 
Dvorské zdramatizované Erbenovy balady 
Svatební košile a Vrba. Kobyliským ochot-
níkům přispěchalo na pomoc několik nej-
mladších členů chaberského souboru Di-
voch, a tak měli diváci možnost vidět ved-
le sebe na jednom jevišti herce, které od 
sebe dělil přesně 80letý věkový rozdíl! 
A šlo jim to dohromady výborně!

V druhé polovině úvodního festivalové-
ho večera se představil místní soubor Di-
voch s autorskou hrou Setkání z pera člen-
ky souboru Gabriely Rejkové. Setkání je 
komorním představením pro čtyři herce, 
citlivou sondou do nitra člověka, který se 

po nehodě ocitl na vozíku a vyrovnává se 
se svými pocity a stavy, a do křehké duše 
mladé dívky, která se v životě stále hledá. 
Představení plné emocí, nadějí i zklamání 
bylo v rámci festivalu uvedeno v předpre-
miéře, ale své ofi ciální premiéry se dočká 
v  neděli 3.  května  2020. Srdečně vás zve-
me!

Přestože letošní festival nemohl zása-
hem vyšší moci představit ani zdaleka vše, 
co měl v  plánu, už teď se těšíme na ten 
příští. Přijďte se tedy spolu s  námi zase 
napřesrok v  březnu přesvědčit, že i  prk-
na chaberského divadla jsou prkny, která 
znamenají svět! Žijte s námi naše divadlo!

Hana Pištorová a Ivana Fára, Divoch 
 divadelní ochotníci chaberští

•  průměrná mzda 43 000 Kč
•   náborový příspěvek 50 000 Kč*
•  práce na dobu neurčitou
•  benefity ve výši až 62 500 Kč za rok
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dpp.jobs.cz
800 220 020

Nabízíme:

Volejte zdarma:

Více info na:

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!

režie: 
Gabriela Rejková 

hudba:
Natálie Rejková

hrají:
Nikola - Natálie Rejková
Anna - Andrea Neradová
Libor - Igor Gottwald
Mirek - Marek Nerad

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

premiéra
neděle

3. května 2020
od 19:30
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Nový termín recitační 
přehlídky Come and Show
Ve dnech 7. a 8. dubna 2020 byl napláno-
ván 14. ročník recitační soutěžní přehlídky 
Come and Show, kterou pořádá naše zá-
kladní škola pro všechny pražské základ-
ní školy a víceletá gymnázia a které se pra-
videlně účastní kolem 400 žáků. Vzhledem 
k  rozšíření nemoci COVID-19 v  České re-
publice a s ohledem na nutná vládní naří-
zení k zamezení šíření této nemoci byl ter-
mín konání této akce odložen. Po doho-
dě s pronajímatelem sálu v ZUŠ Taussigo-
va je nový termín stanoven na 8. a 9. čer-
ven 2020.

Za Základní školu Praha-Dolní Chabry
Petra Svárovská

MŠ Chaberáček  
a „rozmarná“ zima
Letos to bylo se zimou takové všelijaké.
Děti v Chaberáčku se těšily na sníh, ale ten 
ne a  ne napadnout. Snažily se ho přivo-
lat všemi možnými způsoby: zpěvem, hra-
mi, malováním sněhuláků, sněžných kou-
lí, experimenty s ledem alespoň z ledničky, 
a dokonce zkoušely i čarovat: „Čáry, máry, 
kočka– ať už padá vločka! Čáry máry žába – 
ať už snížek padá!“

Kdepak. Sníh se prostě nedostavil. Ale 
i přesto děti v zimě v Chaberáčku prožily 
spoustu zábavy a dobrodružství.

Dentální hygienička s  programem 
„Zdravé zoubky“ naučila děti správnému 
čistění zoubků. To bylo skutečné a oprav-
dové dobrodružství a veliká věda. Program 

„Můj kamarád Dino“ přivezl do školky ma-
lého dinosaura Dina, kterého si mohly děti 
pohladit a ti nejodvážnější si na něj moh-
li i sednout.

Dokonce za dětmi do školky přijelo 
i Mobilní planetárium a děti se dozvěděly 
spoustu zajímavostí o vesmíru, planetách, 
hvězdách, Měsíci. A  s  pomocí zvířátek se 
do vesmíru i vypravily.

V  únoru děti prožívaly masopustní ve-
selí na tradičním karnevalu. Prostory škol-

ky v tento den (18. 2.) uvítaly princezny, ry-
tíře, kostry, ale i průvodčí, hasiče, netopýr-
ky, berušky, kostlivce a samozřejmě i Elsy. 

Děti si zasoutěžily, zatančily, zahrály hry, 
ale hlavně se při tom hodně nasmály.

Předškoláky koncem února navštívila 
paní psycholožka, která každým rokem ve 
školce provádí testy školní zralosti. Děti si 
vyzkoušely školu na nečisto, otestovaly si, 
zda umí vše potřebné pro vstup do 1. tří-
dy. Navíc se předškoláci s paní ředitelkou 
Helenou Kalábovou do skutečné školy (ZŠ 
Praha-Dolní Chabry) a do 1. třídy i vypravili, 
aby viděli, jak to v takové opravdové škole 
chodí a co je příštím rokem čeká.

Velkým zážitkem pro děti Zelené a Mod-
ré třídy byla návštěva koncertu Pražské fil-
harmonie v KD Ládví s programem „S hud-
bou do vesmíru“. Programem provázeli 
dva skřítci, Lupi a Šíma. Lupi zatoužila do-
stat se do vesmíru. Šíma jako zanícený vy-
nálezce zkoušel sestrojit pomocí různých 
hudebních prostředků raketu. Než se mu 
to však podařilo, vynalezl všechno mož-
né a se správným hudebním doprovodem. 
Děti si z koncertu odnášely nejen prožitek 
z krásné hudby, ale i měsíční kámen.

Jak je vidět, dobrodružství a  zábavy si 
děti užily. A to i přes tu rozmarnou zimu.

Marcela Fárková

Přijde jaro, přijde, do Jaaty 
i všude jinde!
Během března jsme v  Jaatě – stejně jako 
v celé zemi – měli těžké období, se kterým 
se ještě vypořádáváme. Museli jsme udě-
lat řadu významných rozhodnutí. Ale i když 
jsme letos společně nemohli vynést Mora-

nu, běh přírody se nezastavil, jaro k nám 
zavítalo a my se z něj radujeme!

Máme spoustu plánů, patří mezi ně 
úprava našeho rybníčku a u něj sledování 
vývoje pulců. V  duchu akce Ukliďme Čes-
ko máme vlastní brigádu 18. dubna 2020 
na zahradě jurt, v rámci níž chceme uklidit 
i okolní les a přilehlé oblasti.

Naši zvířecí rodinu bychom rádi zvětšili 
o slepice. Z klecových velkochovů bychom 
chtěli odebrat kolem 8–10 slepic, kterým 
dopřejeme lepší životní podmínky v  na-
šem výběhu.

Těšíme se také na květnové otvírání 
studánek…

Přijde jaro, přijde,
zase bude máj,

usmívá se slunce,
usmívá se háj.

(A. F. Tovačovský)

Za Jaata tým posílá jarní nadějeplný po-
zdrav

Tereza Vavrečková

Březen  
v MŠ Beranov

Říká se „Březen – za kamna vlezem.“ A my 
ve školce za ně nelezeme. Chodíme na pro-
cházky, na hřiště, do Ďáblického háje a po-
zorujeme, jak se příroda probouzí. Ve škol-
ce si hrajeme, učíme se spoustě nových 
zajímavých věcí, zkoušíme různé výtvarné 
techniky, zpíváme, učíme se nové básnič-
ky, hrajeme různé hry. Dokonce k nám při-
jel kouzelník Navaro, předškoláci navštívi-
li děti v ZŠ Dolní Chabry a podívali se, jak 
to ve škole vypadá a co všechno se školáci 
učí. Zkrátka, děje se toho mnoho, tak hurá 
za dalšími zážitky!        Daniela Švancarová

15Školy 
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Hospůdka „Chaberskej 
válec“ na fotbalovém hřišti 
v novém!
Koncem února proběhla menší rekon-
strukce hospůdky na fotbalovém hřišti. 
Během jarní části budou úpravy postup-
ně pokračovat. Cílem je vytvořit příjem-
né prostředí pro posezení u dobrého piva 
s možností sledování sportovních přenosů, 

ale i pro pořádání akcí (oslavy, srazy, hos-
tiny…). Kapacita je přibližně 40 míst uvnitř 
a 40 míst na venkovní terase. Během fot-
balových utkání se diváci mohou těšit na 
pestrou nabídku občerstvení. Dále plánu-
jeme v  areálu postavit dětské hřiště, na 
kterém budou moct rodiče nechat si hrát 
své ratolesti a  vychutnat si v  poklidu na-
příklad dobrou kávu, kterou jim připraví-
me. Jakmile bude hezké počasí, máme při-
praven i venkovní gril na terase, kde bude-

me pravidelně pro hosty grilovat. Další no-
vinkou, která stojí za zmínku, je příprava 
několika druhů pizzy, kterou můžeme za-
balit i s sebou domů. Aktuálně máme ote-
vřeno každý den v  týdnu od 14:00 hodin. 
Novinky a  aktuality můžete sledovat na 
našem facebookovém a  instagramovém 
profilu, kde nás naleznete pod názvem 

„Chaberskej válec“. Budeme se těšit na vaši 
návštěvu!

Dominik Janda

Dětský karneval  
v TJ ZŠ Chabry

„Z pohádky do pohádky aneb kočičí rejdění“ 
přilákalo na 21. ročník karnevalu pro děti, 
který byl pořádán v březnu Tělovýchovnou 
jednotou Základní škola Chabry z.s., ve 
spolupráci se ZŠ Dolní Chabry a MČ Praha-
Dolní Chabry děti v nejrůznějších maskách.

V  krásných maskách přišli nejen děti, 
ale i  rodiče. Mohli jsme se potkat s  prin-
ceznami, přišla Beruška, dinosaurus, lou-
pežnice, Kocour v  botách, houba Vocho-
můrka, hojně bylo kočiček a  jiné… Každá 
maska byla originální a  byla odměněna 

velkým potleskem a překvapením od hod-
ných koček, které celým karnevalem pro-
váděly.

Bohatý program se všem líbil, tancova-
lo se, soutěžilo a dovádělo.

Chceme poděkovat všem, kteří nás svou 
návštěvou podpořili, a doufáme, že nelito-

vali toho, že na karneval s dětmi přišli.
Karneval byl zachycen na fotkách a  ty 

jsou k vidění na adrese: https://tjzschab-
ry.rajce.idnes.cz/Karneval_2020/. Za kar-
nevalový tým

Ivana Rakovská

Fotbalový ples 
SK Dolní Chabry

Již devátý fotbalový ples novodobé éry 
proběhl 7. března 2020 v místní Sokolovně. 
Nálada byla skvělá jako každý rok. Předse-
da Vladimír Šmicer zhodnotil stav našeho 
fotbalového klubu, poděkoval sponzorům 
a  panu Vokáčovi za podporu našeho klu-
bu a  za to, že dlouhá léta pral naše dre-
sy. O otevření plesu se postarala naše sta-
rostka Barbora Floriánová se svým manže-
lem Romanem. Od té doby byl, až na pře-
stávky, parket plný tanečnic a tanečníků až 
do konce plesu. Nechyběla bohatá tom-
bola, vystoupení břišních tanečnic, stepa-
řů a půlnoční překvapení, kterým byl letos 
zpěvák Bohuš Matuš. Letošní ples byl opět 
povedený a už se těšíme na příští desátý 
ročník.

Vlastimil Tomšů


