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Milí chaberští, 
máme před sebou nový rok, jistě lepší než 
ten loňský. 

Konec roku je časem bilancování a my 
máme za sebou půl roku na radnici. Trou-
fám si říci, že se podařilo zcela jednoznač-
ně zlepšit atmosféru na úřadě a otevřít jej 
směrem k občanům. Změna nastala i v ob-
sazení klíčových zaměstnanců. Během mě-
síce nastoupí nová tajemnice úřadu, kte-
rou někteří budete z Chaber znát.  

Nesporně nejvýznamnější investicí je 
dostavba základní školy. Škola je inves-
ticí na další desítky let, při její stavbě se 
snažíme o ta nejlepší řešení a nechceme 
dělat kompromisy. Prosincové Zastupitel-
stvo hlavního města Prahy schválilo mou 
žádost o poskytnutí 23,6 milionu korun na 
dostavbu naší školy. S obměnou koalice se 
zlepšila i komunikace. Kontrolní dny stav-
by ZŠ se odehrávají ve věcné a konstruk-
tivní atmosféře a problematické body se 
řeší operativně. Však také času k dokonče-
ní rekonstrukce a dostavby již není mnoho 
a celá se odehrává za provozu školy, byť v 
omezeném režimu. Těším se a zároveň mu-

sím přiznat, že až budeme mít zkolaudová-
no, spadne mi kámen ze srdce. 

Hned zpočátku našeho působení jsme 
dosáhli dohody mezi šesti městskými 
částmi a obcemi Středočeského kraje na 
společném fi nancování aktualizace studie 
proveditelnost regionální varianty vedení 
trasy Pražského okruhu, kterou nyní všich-
ni svorně používáme jako alternativní ře-
šení ve všech řízeních i v debatách o něm. 

V loňském létě jsme vtáhli do péče o ve-
řejný prostor kolem nás i mladé Chaberá-
ky. Posílili jsme zaměstnance péče o ve-
řejný prostor a dokoupili jim odpovídají-
cí techniku a zřídili aplikaci Mobilní Roz-
hlas pro lepší komunikaci s občany. Zís-
kali jsme peníze na revitalizaci Třešňovky, 
kterou zahájíme co nejdříve. Zasadili jsme 
osm stromů a budeme pokračovat i v tom-
to roce. Na spadnutí je uzavření smlouvy s 
dvorem na skládkování odpadu ze zeleně, 
která umožní odkládání bio odpadu obča-
nům Chaber a městské části.

Jednáme s developerem Star Group o 
podobě dalších fází projektu a předávání 
veřejného osvětlení a komunikací do ma-
jetku hlavního města. Podporujeme vznik 
domu seniorů za podmínek, které by při-
nesly výhody i obyvatelům městské čás-
ti. Komunikujeme napříč Prahou a Středo-
českým krajem o okruhu, tramvaji i cyklos-
tezkách. Častěji popoháníme Technickou 
správu komunikací ohledně bezpečnějších 
přechodů, údržby zeleně kolem Ústecké, 
křižovatky u pošty a jiných. Budeme se při-
pomínat i nadále.

Bráníme se ve všech řízeních, jejichž 

důsledkem by měla být přeměna Chaber 
v jakési technické zázemí hlavního města, 
která Chabrům nic nepřináší. 

Letos se chceme hlavně soustředit na 
vypracování projektů souvisejících s roz-
vojem a rozkvětem naší městské čás-
ti, abychom na ně mohli získávat fi nanč-
ní prostředky.  

Ve vedení městské části jsou poprvé za-
stoupeny všechny subjekty, které ve vol-
bách kandidovaly. Naše porady jsou ná-
sobně delší než samotné rozhodování na 
radě. Ne na všem se mezi sebou shodne-
me, někdy jsou naše diskuse plamenné, 
ale i to k tomu patří a důležité je, že spo-
lečně také vždycky nalezneme řešení. 

Starosta zastřešuje práci mnoha lidí 
okolo něj, sám bez nich by nedokázal nic. 
A tak se ke svému údělu snažím také při-
stupovat, jako k práci pro Chabry, bez ne-
ustálého sebeprezentování. Veškerá naše 
činnost je doložena a snadno dohledatel-
ná na stránkách městské části, které se 
snažíme co do obsahu neustále vylepšo-
vat. V případě nejasností či pochyb se mě 
stačí zeptat.

Rok 2021 bude dle čínského horoskopu 
rokem kovového Buvola. Přeje píli a pra-
covitosti, která bude po zásluze odměně-
na. Já doufám, že na tom Buvolovi jede-
me vstříc lepším dnům, nezatíženým Co-
videm-19 a omezeními a že z této zkuše-
nosti vycházíme lepší, ohleduplnější a vní-
mavější k životnímu prostředí kolem nás a 
způsobu života, jaký chceme vést.

Přeji nám všem krásný rok 2021
Vaše KŠŠ  

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

KONTAKTY
Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Starostka
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 283 851 397, 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

Nabídka pomoci s nákupem 
potravin a léků během epidemie 

INFOLINKA MěSTSKÉ Části

702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.
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Zastupitelé vyjádřili 
nesouhlas s plány Prahy 8 
podporující okruh přes 
Chabry
V poklidné adventní atmosféře se 16. pro-
since  2020 sešli zastupitelé městské čás-
ti, aby před koncem roku projednali ne-
odkladné povinnosti. Jako každý rok, i  le-
tos bylo rozhodnuto o rozpočtovém pro-
vizoriu. Důležitý rozpočet městské části, 
který je navázaný na rozpočet hl. m. Pra-
hy, budou zastupitelé schvalovat obvykle 
až v dalších měsících nového roku.

Členům komisí, výborů, redakční rady 
a přísedícím u soudu byly přiděleny odmě-
ny na základě návrhu Rady MČ. Letos však 
v součtu byly, i kvůli mnoha neuskutečně-
ným akcím, o něco nižší.

Návrh na prodej tří pozemků v celkové 
rozloze necelých 200 metrů plochy byl rov-
něž bez problémů schválen. Městská část 
nemá pro malé a úzké pozemky na býva-
lé skládce TKO využití. Znaleckým posud-
kem byly ohodnoceny na 4 101 korun, jedi-
ný zájemce, který na bývalé skládce budu-
je golfové hřiště, za ně nabídl dvacet pět 
tisíc korun.

Standardními body programu prosin-
cového jednání Zastupitelstva bylo pově-
ření Finančního výboru provedením kon-
troly příspěvkových organizací za rok 2020 

a pověřením Kontrolního výboru provede-
ní kontroly darovacích smluv za roky 2019 
a 2020. V průběhu zasedání byly schváleny 
odměny některým radním za pracovní úsilí 
nad rámec jejich běžné činnosti v průběhu 
uplynulého roku ve výši jednoměsíční od-
měny v průběhu roku.

V rámci informativních bodů byly ozná-
meny změny rozpočtu učiněné rozpoč-
tovými opatřeními kvůli přijatým finan-
cím pro školy a  školky nebo získání úče-
lové dotace 1,2 milionu korun z  pražské-
ho magistrátu, která bude využita na údrž-
bu zeleně, revitalizaci třešňovky a zbudo-
vání pítek. Přítomní se rovněž dozvěděli 
o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěv-
ku 100 000 Kč s městkou částí Praha-Su-
chdol na vypracovanou aktualizaci studie 
proveditelnosti tzv. Regionální varianty ve-
dení Pražského okruhu, kterou zadaly Dol-
ní Chabry s finanční podporou šesti měst-
ských částí a obcí.

V  závěru schůze vyjádřili všichni pří-
tomní nesouhlas s  podnětem Prahy 8 na 
změnu Územního plánu, která by umožnila 
zahloubení ulice V  Holešovičkách, s  čímž 
souvisí i změna stavby tzv. Čimické radiá-
ly, rovněž v tunelové variantě. S tou je ale 
počítáno jako napojením na tzv. Čimický 
přivaděč plánovaný na východě Dolních 
Chaber v  souvislosti se záměrem dostav-
by Pražského okruhu ve variantě přes naši 
městskou část.                                redakce

Výběr z listopadových 
zasedání Rady
schválila
�na základě podnětu na pořízení změ-
ny územního plánu P 485/2019 zkráce-
ným postupem a  požadavku o  vyjádření 
souhlasila s  podnětem za podmínek, že: 
1. bude předložena přepracovaná podkla-
dová studie splňující požadavky uvede-
né níže v  usnesení, 2. po projednání po-
řízení podnětu změny územního plánu P 
485/2019 a před jejím schválením a vydá-
ním ZHMP, dojde mezi žadatelem a MČ Pra-
ha-Dolní Chabry k uzavření memoranda či 
smlouvy o spolupráci, ve které bude kon-
krétně definována kontribuce žadatele do 
veřejné infrastruktury a občanské vybave-
nosti v závislosti na výsledné podobě změ-
ny, 3. smlouva bude předložena ke schvá-
lení ZMČ Praha-Dolní Chabry,
�rozpočtové opatření č. 8/2020,
�záměr prodat pozemky parc. č. 1273, 
o výměře 163 m2, k. ú. Dolní Chabry, parc. 
č. 1270/1, o výměře 6 m2, k. ú. Dolní Chabry, 
parc. č. 1264/62, o výměře 25 m2, k. ú. Dol-
ní Chabry,
�převod pozemku parc. č. 492, o výměře 
149 m2, k. ú. Dolní Chabry, do majetku hl. 
m. Prahy,
�cenovou nabídku na výsadbu 10 ks stro-
mů a 3 ks keřů od firmy Lesy hl. m. Prahy,
�cenové nabídky předložené firmou PKS 
stavby a.s.: 1. na dodání sanitárního vy-
bavení ve výši 188 706,48 Kč bez DPH, 2. 
na pořízení domácích telefonů a  kláves-
nic EZS ve výši 134 164,53 Kč bez DPH, 3. na 
úpravu vstupů do tříd objektu A v budově 
ZŠ Spořická za 156 595,50 Kč bez DPH,
�finanční dar ve výši 15 000 Kč pro Mysli-
vecký spolek,
�Smlouvu o poskytnutí příspěvku MČ Pra-
ha-Dolní Chabry městkou částí Praha-Su-
chdol ve výši 100 000 Kč,
�ukončení nájemní smlouvy se společ-
ností DV audio s. r. o. dle nájemní smlouvy 
č. PN/23/2011, z  důvodu nedostatku pro-
storu pro vyučování v budově ZŠ Spořická,
�na základě návrhu na ukončení nájmu 
pozemků pod hromadnými garážemi: l. po-
dání výzvy nájemci k doplacení dlužného 
nájemného SBD STAVEG a 2. ukončení náj-
mu výpovědí k datu 31. prosince 2020,
�navýšení cenové nabídky na zakázku 
„Krajinné úpravy v k. ú. Dolní Chabry“ od 
Ing. Michala Malkuse,

rozhodla
�po podání námitek proti stavbě „SSZ 
8.952 Ústecká – K Ládví – stavební úpravy“,

nesouhlasila
�s dělením pozemku parc. č. 294/3 v k. ú. 
Dolní Chabry,
�se stavbou „D0, stavba 520 Březině-
ves  – Satalice“ a  pověřila starostku pod-
pisem vyjádření k zjišťovacímu řízení k zá-
měru v  rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí.

Vyjádření k EIA
úseku 520 SOKP podáno
Městská část podala ve středu 25. listopa-
du 2020 vyjádření do řízení EIA k dalšímu 
úseku Pražského okruhu SOKP 520 (Březi-
něves  – Satalice). Ve vyjádření MČ mimo 
jiné zmiňuje, že záměr má významné ne-
gativní vlivy na jednotlivé složky životní-
ho prostředí, obyvatelstvo a ochranu zdra-
ví a samo oznámení záměru je zpracováno 
zcela nedostatečným způsobem.

Vyjádření účastníků jsou součástí říze-
ní posouzení vlivů tohoto záměru na život-
ní prostředí. Cílem záměru úseku 520 SOKP 
je realizace šestipruhové dálnice D0 v úse-
ku MUK Březiněves až MUK Satalice. Plá-
novaný úsek má navazovat od západu na 
připravovaný záměr SOKP 518, 519 (rovněž 
v procesu EIA), který má vést severně přes 
Dolní Chabry, a  z  druhé strany východně 
na již provozovaný úsek 510.

Stejně tak jako navazující úseky 519 
a  518, považuje MČ úsek 520 za nekon-

cepční. Předkládané záměry dobudování 
severní části Pražského okruhu jsou eko-
logicky škodlivé a  urbanisticky nevhodné 
stavby, jejichž realizace by vedla k velké-
mu nárůstu dopravy v pražské aglomeraci 
a měla velmi negativní dopady na životní 
prostředí a zdraví obyvatel. Jak dokument 
dále zmiňuje, vůbec přitom nejsou řešeny 
příčiny dopravních problémů Prahy a Stře-
dočeského kraje, co víc, jsou naopak spíše 
prohlubovány se silným efektem doprav-
ní indukce.

MČ ve vyjádření uvádí také existenci 
efektivnějšího a šetrnějšího řešení jak pro 
tranzitní/dálkovou dopravu, tak pro do-
pravu příměstskou a vnitroměstskou. Těmi 
jsou například propojky dálnic mimo Pra-
hu, vedení aglomeračního okruhu, případ-
ně tzv. regionální varianty okruhu praž-
ského, nebo výrazný rozvoj infrastruktury 
a zlepšení služeb pro veřejnou hromadnou 
dopravu, pro pěší a pro cyklisty.

redakce
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Výsadba nových stromů 
i větší bezpečnost pro žáky, 
rozhodli radní
Původní školní budova, která během sou-
časné dostavby základní školy rovněž pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí, se na zákla-
dě rozhodnutí radních dočká také úpra-
vy vstupů do tříd, pořízení domácích tele-
fonů a klávesnic EZS v rámci zabezpečení 
a na toalety bude zabudováno nové sani-
tární zařízení v podobě zásobníků na toa-
letní papír, na mýdlo, nové vysoušeče ru-
kou a další potřebné prvky.

Aktuálním tématem je výsadba něko-
lika nových stromů a  keřů. Vedení měst-
ské části schválilo nabídku výsadby deseti 
stromů, která bude financována z podpory 
Klimatický závazek. Praha si přijetím vlast-
ního závazku dává za cíl snížit emise CO2 
v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 
2030 (oproti roku 2010) a  dosáhnout nu-
lových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. 
Městská část přispěje z vlastního rozpoč-
tu na několik keřů. Osm stromů již bylo vy-
sázeno v  polovině prosince pod hřištěm 
U  Václava, v  ulici V  Americe, před kavár-
nou Pod Pavlačí, před hřbitovem, v parčí-
ku u pošty, v Ulčově před hřištěm a na Hru-
šovanském náměstí. Další přibydou na jaře 
2021.

Radní během posledních jednání roz-
hodli mimo jiné také o  uzavření smlou-
vy s městskou částí Praha-Suchdol ve výši 
příspěvku 100 000 korun na vypracova-
nou aktualizaci studie proveditelnosti re-
gionální varianty Silničního okruhu kolem 
Prahy.                                             redakce

Neplaťte za odvoz vzduchu, 
třiďte ohleduplně 
a s rozumem
Častým obrázkem, zvlášť v současném ob-
dobí, kdy využíváme zásilkových služeb 
více než obvykle, jsou přeplněné kontej-
nery na tříděný odpad. V první řadě se to 
týká modrých nádob na papír a poté i těch 
žlutých na plasty. Mnohdy přitom stačí jen 
trocha ohleduplnosti, pár vteřin věnova-
ných rozložení krabice či sešlapání láhví 
a odpadu se do nádob vejde výrazně více.

Běžný kontejner na tříděný odpad má 
kapacitu přes tisíc litrů. Stačí ale jed-
na „chytře“ umístěná nerozložená krabi-
ce třeba od televizoru (nejednou i  se za-
pomenutými fóliemi apod.), aby se do něj 
už příliš dalšího papíru nevešlo. Popeláři 
pak odvážejí povětšinou vzduch, služba je 
neekologická a především neekonomická. 
A taková práce je slušně řečeno na draka.

Každá krabice jde rozložit, aby v  kon-
tejneru zabírala co nejméně místa. Úplně 
nejlepší variantou je velké kartonové kusy 
ještě rozřezat na menší díly dle velikosti 
kontejneru. Prostě vyplnit prostor papí-
rem, za jehož odvoz platíme, nikoliv prázd-
ným pocitem, že jsme byli první, zabrali si 

celý kontejner, a  tím to všem sousedům 
pěkně nandali.

Stejné měřítko platí i  u  třídění plastu. 
Rozdíl v kapacitě kontejneru mezi sešláp-
nutými PET láhvemi a jejich bezmyšlenko-
vitým odhozením v původním stavu je až 
dvojnásobný!

Prosíme všechny Chaberáky, buďte dů-

slední, rozkládejte a případně rozřezávej-
te papírové krabice, sešlapávejte plasto-
vé obaly a třiďte veškerý odpad s ohledem 
nejen k  životnímu prostředí, ale i  k  sobě 
navzájem, aby, pokud možno, zbylo v kon-
tejneru místo i pro odpad vašeho souseda.

redakce a referát životního prostředí
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MČ poslala odvolání proti 
povolení energetického 
vedení
Dolní Chabry se v uplynulém týdnu odvo-
laly proti rozhodnutí o  povolení výjimky 
vydané Odborem územního rozvoje a  vý-
stavby ÚMČ Prahy 8, která by umožnila po-
volení stavby smyčky vedení vysokého na-
pětí přes zastavitelné území naší městské 
části severně směrem do Čimic. Chaberští 
radní trvají na tom, aby bylo v zastavitel-
ném území energetické vedení trasováno 
pod zemí, nikoliv vzduchem, jak je navrho-
váno, a rozhodnutí o výjimce považují kvů-
li zásadním vadám jako nezákonné a ne-
správné.

V podání ze srpna 2020 uvedla městská 
část řadu relevantních námitek proti vydá-
ní rozhodnutí o  povolení výjimky z  praž-
ských stavebních předpisů. Námitky se tý-
kaly negativní kumulace vlivů, nedostateč-
ného odůvodnění výjimky a  znemožnění 
budoucího rozvoje Dolních Chaber. Vypo-
řádání s těmito námitkami však neproběh-
lo dostatečným způsobem, což městská 
část v odvolání dokládá odkazy na ustále-
nou judikaturu.

Jednou z  takových nedostatečně vypo-
řádaných námitek byla i ta, že je v dané lo-
kalitě plánováno až nepřiměřené množství 
záměrů, které kumulativně představují ob-
rovskou zátěž pro občany. Vedení nadzem-
ního vedení od 220 kV do 400 kV vyžadu-
je dvacetimetrové ochranné pásmo na obě 
strany. Kolem Dolních Chaber by tak byla 
od Březiněvsi přes severní část Dolních 

Chaber dále k jihu do Čimic vytvořena de-
facto hradba ze stožárů vysokého napětí, 
která by nejen svým ochranným pásmem 
zatížila dotčené pozemky. U  podzemní-
ho vedení je pro srovnání pouze tři metry 
z každé strany. V závěru odvolání městská 
část zmiňuje také nesprávnost rozhodnu-

tí úřadu, který podrobně neporovnal pří-
padná pozitiva a negativa umístění elekt-
roenergetických soustav v jedné nebo dru-
hé variantě.

Celé znění odvolání naleznete také na 
webu městské části.

redakce

Tramvaj do Zdib získala 
souhlasné stanovisko EIA
Záměr prodloužení tramvajové trati z Ko-
bylis do Zdib získal ve čtvrtek 10. prosin-
ce 2020 souhlasné stanovisko k posouze-
ní vlivu na životní prostředí. Vychází to ze 
zveřejněného závěru Odboru ochrany pro-
středí Magistrátu hlavního města Prahy 
k projektu „Tramvajová trať Kobylisy – Zdi-
by“ na portálu EIA.

Souhlasné stanovisko bylo vydáno k va-
riantě V1, tedy uspořádání jízdních pruhů 
1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5–8,0 m ve 
středu komunikace, s  lokálními rozšíření-
mi před křižovatkami na 2+1/1+2 s otevře-
ným štěrkovým ložem a pojížděným asfal-
tovým krytem v místech křížení s ostatními 
komunikacemi.

Základní specifikace záměru:
�tramvajová trať o délce 5,445 km
�terminál P+R Zdiby (U Celnice) – parko-
viště s parkovacím domem o celkové kapa-
citě 420 parkovacích stání pro osobní au-
tomobily
�terminál P+R Sedlec – tramvajová smyč-
ka + parkovací dům o celkové kapacitě 840 
parkovacích stání pro osobní automobily

Součástí téměř čtyřicetistránkového vyjád-
ření je celkem třicet podmínek pro fázi pří-
pravy záměru, jeho realizaci, fázi provozu 
a případně také pro fázi ukončení provo-
zu záměru za různými účely. Mezi nimi jsou 
mimo jiné reakce na připomínky městské 
části Praha-Dolní Chabry zaslané k  říze-
ní letos 7.  července. Na jejich základě by 
měly být například plánované parkovací 
domy projektovány jako modulární s mož-
ností budoucího navýšení kapacity dle po-

třeby a  u  trati po Ústecké bude prověře-
na možnost vedení kolejiště v  travnatém 
pásu z  hlediska technického řešení včet-
ně možností řešení péče o  travnatý pás. 
U několika dalších připomínek jako napří-
klad k chybějícímu orientačnímu posouze-
ní vyjmenovaných křižovatek se autoři zá-
věru nevyjadřují a odkazují k jejich uplat-
nění v návazných řízeních, v nichž budou 
tyto aspekty posuzovány. 

redakce
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Telegraficky
Výstava OKOfest 

v areálu Chaberského dvora
Poutavá venkovní fotovýstava OKOfest za-
vítala v  prosinci do areálu Chaberského 
dvora. Mobilní komunitní centrum OKO 
sdružuje lidi, kteří mají buď vlastní nebo 
odborné zkušenosti s duševními onemoc-
něními.

Bude druhá přistávací dráha
na pražském letišti?

Rada hlavního města Prahy odmítla 7. pro-
since  2020 záměr výstavby paralelní při-
stávací dráhy v  rámci rozšiřování Letiště 
Václava Havla. Její vznik považovali radní 
v současné krizi letecké dopravy za znač-
ně neekonomický.

Pražští zastupitelé ale 17. prosince pod-
pořili návrh náměstka primátora Petra 
Hlaváčka, kterým přijaté nesouhlasné sta-
novisko Rady zrušili a deklarovali souhlas 
se záměrem.

Další černá skládka
I  tohle je bohužel realita z prosince. Dal-
ší černá skládka a  pohozené pneumatiky 
u cesty směrem k  lesní školce Jaata, kte-
ré museli odklízet naši pracovníci úklidu.

Ne, odpad do přírody opravdu nepatří. 
K tomu slouží sběrné dvory, třeba ten ne-
daleko v Ďáblicích.

Zkraje prosince přišel první letošní sníh
Naše jednotka rychlého nasazení vyrazi-
la hned ráno do ulic, aby novým odmeta-
cím strojem odklidili ty nejvytíženější pěší 
cesty.

Chaberští umělci hráli 
nejen chaberským
V průběhu prosince vysílala městská část 
Praha-Dolní Chabry na svém Faceboo-
ku online přenosy předem nahraných ad-
ventních koncertů z prostor v Chaberském 
dvoře. V prvním ze dvou komorních kon-
certů se představili umělci Kristina Fialo-
vá  – viola, Eva Garajová  – mezzosoprán, 
Michaela Káčerková  – virginal, a  ve dru-
hém Ivan Vokáč – violoncello, Markéta Vo-
káčová  – housle, Vladimír Bukač  – viola, 
Petr Nouzovský – violoncello a Kristina Fi-
alová – viola.

Diváci si v  jejich podání mohli vychut-

nat skladby například od Johanna Sebas-
tiana Bacha, Jeana-Marie Leclaira, Jose-
pha Haydna či Miroslava Petráše. Zázna-
my z  obou krásných koncertů jsou stále 
dohledatelné na facebookových stránkách 
městské části k případnému zhlédnutí.

Radní schválili příspěvek  
na mysliveckou činnost
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany obdrží 
rozhodnutím Rady MČ dar ve výši 15 tisíc 
korun na podporu činnosti v katastrálním 
území Dolních Chaber. Účelem je přede-
vším v zimních měsících přispět na krmi-
vo pro volně žijící zvěř, čištění a dezinfek-
ci krmelců nebo opravu mysliveckých zaří-
zení, jako jsou zásypy, krmelce či slaniska.

V  průběhu příštího roku budou mys-
livci doplňovat pachové ohradníky u  sil-
nic přes honitby, které by měly odpuzo-
vat zvěř a bránit tím jejímu střetu s projíž-
dějícími vozidly. Díky HAGOPUR sadám na 

srnčí a černou zvěř i aplikačním válečkům 
se zvěř zase drží mimo intravilán městské 
části (např. dětská hřiště) a  neudržované 
pozemky. Myslivci také pomáhají po do-
hodě s majiteli pozemků zakládat políčka 
a  remízky jako ochranná zátiší pro drob-
nou a srnčí zvěř.

Hlavním zdrojem finančních prostřed-
ků místního mysliveckého spolku jsou pří-
spěvky vlastních členů. Kromě péče o pří-
rodu a myslivecké tradice organizují mys-
livci pro mládež také Procházky s mysliv-
ci, Ukázky loveckých dravců nebo přednáš-
ky o přírodě a životě v ní pro děti základ-
ních škol.

redakce
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V únoru chystáme masopust
Těšíte se na masopust? My už od léta. Rok 
2020 byl pro všechny zvláštní, jiný než ty 
předešlé. Chaberské rejdění v maskách ale 
ani loni v ulicích nechybělo, a proto pevně 
doufáme, že i to letošní se nám podaří re-
alizovat, jak je máme naplánované. 

Termín konání Chaberského masopustu 
je stanoven na sobotu 13. února 2020.

Sraz bude na 14:00 hodin v parku U Vác-
lava pod základní školou, stejně jako v loň-
ském roce. Trasa by měla pokračovat v za-
běhnutých kolejích, tedy Jirkovskou ulicí 
na Bílenecké náměstí, odtud dále Mědě-
neckou, Bolebořskou, Oseckou na Spořic-
kou, s cílem a zakončením akce před rad-
nicí na Hrušovanském náměstí. Samozřej-
mostí jsou zastávky s programem a případ-

ným občerstvením na tradičních místech 
po celé trase.

Co bude letos určitě jiné, jsou kulisy a 
pravidla, za kterých budeme slavnost pořá-
dat. V první řadě je třeba dbát na bezpečí 
všech zúčastněných a dodržet právě platná 
protiepidemická nařízení. Jelikož se pod-
mínky stále vyvíjí a mění, budeme nuce-
ni reagovat na aktuální situaci operativně. 
Veškeré podrobnosti nyní dáváme dohro-
mady a nové informace přineseme v příš-
tím čísle Zpravodaje, na webu městské čás-
ti i na dalších informačních sítích.

Masopust je každoroční svátek, přijďte 
ho oslavit s námi – v převlecích i bez nich, 
třeba jen s úsměvem pod rouškou na tváři.

redakce ve spolupráci  
s Kulturní komisí

Uklidili jsme si naši ulici

V sobotu 28. listopadu 2020 jsme se sešli 
v  hojném počtu na výzvu našeho souse-
da Josefa Doležala a v rámci sousedské vý-
pomoci jsme si společně uklidili „náš“ cíp 
Kadaňské ulice. Zaměřili jsme se na shra-
bání spadlého listí a  prostřihání vegeta-
ce v  okolí příjezdové komunikace. Chtěli 
jsme tím podpořit žádost našeho souse-
da pana Doležala, který z titulu své funkce 
předsedy komise ŽP v minulém čísle Zpra-
vodaje vyzval spoluobčany, aby si v maxi-
mální možné míře uklízeli v bezprostřed-
ním okolí svých nemovitostí sami, proto-
že není v silách městské části uklidit úplně 
všechny veřejné prostory. I když se měst-
ská část v  tomto směru v  poslední době 
skutečně snaží a v ulicích to začíná být po-
malu vidět.

Bylo krásné pozorovat, jak jsme se sešli, 
s jakým entuziasmem jsme všichni praco-
vali, mnohdy celé rodiny, a za necelé dvě 
hodiny plně zaplnili přistavený kontej-
ner na bio odpady. Výsledkem byla krásně 

uklizená ulice v předvečer první adventní 
neděle.

Obyvatelé východního slepého cípu 
Kadaňské ulice.

Příspěvek zastupitelky
V  absurdní chaberské politice je možné 
nyní v  podstatě cokoli. V  minulém čísle 
jsme si mohli přečíst článek paní Feiglo-
vé, jak jí VPCh a nyní i celé současné ve-
dení radnice hází klacky pod nohy, když se 
snaží postavit dům pro seniory, který při-
tom obec potřebuje. Je otázka, proč kandi-
dují do vedení obce lidé, kteří ve skuteč-
nosti prosazují opak svých volebních sli-
bů? Vždyť jsou doslova proti úplně všemu. 
Byli všichni proti škole, teď proti domu pro 
seniory. I chodník jsem připravila a stavěla 
loni s panem Tomanem v létě sama, jemu 
patří velký dík. A když jsem předloni u fot-
balového hřiště chtěla vyřešit zbourání 
starých garáží pro další sportoviště, “spor-

tovci“ z VPCh byli proti a 18400 to ani ne-
zajímalo. Nehoráznosti však neberou kon-
ce. Nynější starostka Šilhová, si v minulém 
čísle postěžovala, že peníze na školu ne-
stačí, ale přitom rada MČ navrhuje právě 
nyní, na prosincovém zastupitelstvu, sta-
tisícovou mimořádnou odměnu z  rozpoč-
tu městské části pro ni a koaliční loutká-
ře?! Za ten pouhý půl rok na radnici, kdy 
se nestalo NIC a všichni byli na jedné do-
volené za druhou? V době mého odchodu 
byl zajištěn plán a všechny prostředky na 
rozpočet dostavby podle projektu, část-
ka přes 200 milionů mluví sama za sebe. 
A teď tu tedy žádný fungující finanční řád 
nevidím. Schází peníze na práce ve staré 
budově školy, které nejsou v projektu? To 

se ovšem mělo dávno vyřešit na jaře a já 
jsem na to připravená byla. Ale tady prá-
ce pro obec netáhne. Nová koalice bez ja-
kékoli znalosti ale o to sebevědoměji na-
stoupila na radnici, nastalo zmatené to-
čení v  kruhu, půl rok pryč a  nic. Pošetilé 
billboardy, kdože staví školu, jen podtrhly 
arogantní neznalost a chování celku. Tak si 
tedy sežeňte sami peníze alespoň za vlast-
ní prokázanou neschopnost a nedávejte si 
místo toho odměny. Je to trapné. Přeji sr-
dečně všem slušným lidem požehnané Vá-
noce, pevné zdraví, zdravý rozum, veselou 
mysl a šťastný rok 2021.

Barbora Floriánová 15. 12. 2020
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Vánoční výzdoba

Jako tradičně nám příze-
mí Kulturního centra vá-
nočně ozdobily výrobky 
žáků z družiny chaberské 
základní školy pod vede-
ním paní Vlaďky Mazuro-
vé. A ačkoli se v  loňském 
prosinci dostavilo do 
knihovny méně návštěv-
níků, než je v  adventní 
čas obvyklé, slýchali jsme 
nejednou chválu nad vá-
noční atmosférou, kte-
rou jsme se snažili spo-
lečně navodit a  ke kte-
ré přispěly i šikovné cha-
berské děti a paní učitel-
ky. Díky a  spoléháme na 
vás za rok!

Jak známo, člověk čtoucí knížku se pře-
náší svou myslí do jiných krajů a proží-
vá jiné osudy, třeba osudy Majitele hutí 
nebo Muže, který se směje; následkem 
toho se hledí zbavit své tělesnosti, kte-
rá ho váže na jeho fyzické místo a k jeho 
osobnímu osudu. To znamená, že člo-
věk čtoucí knížku si sedne nebo lehne 
co nejpohodlněji, aby mu jeho tělesnost 
nepřekážela a nevnucovala se mu. Pro-
to se stává, že pozorný čtenář dává nohy 
na stůl nebo si opírá hubu o dlaň nebo 
si dopřává jiného nestřeženého poho-
vu; zkrátka uloží své hříšné a nepohodlné 
tělo tak, aby mu dalo pokoj a nehlásilo se 
o svá práva. Proto většina lidí čte napří-
klad v posteli. Není to proto, že čtení je 
náklonnost povalečů, nýbrž proto, že po-
valování je náklonnost čtenářů. Čtenář v 

tramvaji se pověsí těžce na držadlo jako 
zralá a sladká hruška. Čtenář ve vlaku má 
tendenci položit nohy na protější seda-
dlo nebo na klín svých spolucestujících. 
U některých lidí pohovka, otoman, sofa 
nebo chaise longue vyvolává představy 
milostné; ve mně tyto blahobytné před-
měty vyvolávají představy čtenářské. Ná-
rod, který zkonzumuje nejvíce čtiva, jsou 
Angličané; proto si vytvořili nejpohodl-
nější lenošky na světě. Anglická románo-
vá produkce je v přímém vztahu k jejich 
průmyslu lenoškovému. Ještě jsem nevi-
děl nikoho, že by četl, drže přitom v ruce 
činku nebo skákaje po jedné noze. Jen za 
zcela nevhodných situací čte člověk sto-
je. Člověk, který čte, spotřebuje maxi-
mum rovnováhy a stability; jeho těžiště 
musí být velmi solidně opřeno.

Výstavy
Pokud situace dovolí, v lednu bude v galerii KC ještě stále ke 
zhlédnutí malá výstava ručně vyrobených artefaktů ke kníž-
kám o  Harry Potterovi, spojená s  kouzelnickým kvízem. Ze 
správných odpovědí bude po skončení výstavy vylosován vý-
herce věcné ceny z potterovského prostředí.

Dále budou od 11.  ledna  2021 vystavena díla přihlášená 
do 2. ročníku výtvarné soutěže „Kniha mého srdce“ (přihlá-
sit se lze se svým obrázkem až do 8. ledna). Návštěvníci mo-
hou poté hlasovat během celého ledna. Vítěze a jeho ztvár-
nění oblíbené knihy uveřejníme ve Zpravodaji a autor obdr-
ží věcnou cenu.

Výdejní okénko
Nejen v restauracích jsme se kon-
cem roku mohli nechat obslou-
žit u  tzv. výdejního okénka. Ten-
to způsob byl povolen od 23.  lis-
topadu  2020 podle systému PES 
i  k  půjčování knih v  knihovnách. 
Čtenáři se rychle naučili objedná-
vat a rezervovat tituly prostřednic-
tvím on-line katalogu a jejich půj-
čení pak proběhlo na zazvonění 
u dveří knihovny. O službu byl vel-
ký zájem a jen za první týden jsme 
zaznamenali 158 návštěv. Při opě-
tovném přechodu do 4. stupně PES 
bylo okénko opět zprovozněno.

Kterak se čtou knihy 1/2

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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Žádné akce nejsou plánovány
Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření a jejich 
neustálým změnám nemohou Kulturní centrum Chaberský dvůr, 
komise a další organice v tuto chvíli plánovat žádné akce, u nichž 
by mohly zaručit jejich konání. Pro nejnovější informace prosím 
sledujte weby a facebookové stránky Kulturního centra a městské 
části.

Na všech akcích budou dodržována aktuální epidemiologická opatření.
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Člověk, který čte, spotřebuje maximum rov-
nováhy a stability; jeho těžiště musí být vel-
mi solidně opřeno. Jsou ovšem různé ná-
hledy o tělesném pohodlí. Jako kluk jsem se 
zálibou četl leže na břiše pod postelí, po-
kud šlo o těžkou a zakázanou četbu; kdežto 
knihy dobrodružné a cestopisné jsem nej-
plněji prožíval sedě na houpající se větvi 
krásného jasanu, v koruně podobné džun-
gli. Chaloupku strýčka Toma jsem četl v trá-
moví půdy a Tři mušketýry sedě obkročmo 
na kůle v  plotě. Svůj nejsilnější čtenářský 
dojem jsem zažil skrčen na nejvyšší příčce 
žebříka; ale nemohu si už vzpomenout, kte-
rá to byla kniha. Dnes bych se stěží odhod-
lal k podobným čtenářským prostocvikům; 
má četba se také stala poněkud složitěj-
ší a nevím dobře, v jaké přiměřené tělesné 
poloze bych měl číst dejme tomu Lamarti-
novy Dějiny girondinů nebo Freudovy spisy. 

Člověk, který čte, vyhledává samotu; před-
ně asi proto, že je v tu chvíli zcela bezbran-
ný vůči kterémukoliv bližnímu, a  za druhé 
proto, že čtení je činnost svrchovaně ne-
společenská. Je-li někdo vedle vás ponořen 
v  knížku, nedlí vedle vás, nýbrž kdesi jin-
de, nemá co dělat s vámi, nýbrž s jinými lid-
mi. Vždycky je čtoucí člověk jaksi protivný 
tomu, kdo zrovna nečte; ten čtoucí se škle-
bí nebo vraští čelo, a vy nevíte proč; je vám 
tak děsně cizí, že počínáte uvažovat, co bys-
te mu za tu urážlivou nedružnost provedli. 
Pročež kdo chce číst, odebere se do přísné 
samoty; je to bezpečnější. Proto lidé silných 
rodinných pudů knížky, jež čtou, předčíta-
jí nahlas; jsou si nejasně vědomi, že kdyby 
je čtli tiše a jen pro sebe, vypadli by z kruhu 
rodiny. Při vší úctě k literatuře budiž přizná-
no: knížka, kterou jsme právě dočetli, v nás 
budí slabounce štítivý dojem jako talíř, ze 

kterého jsme právě dojedli. Odklidíme ji, 
abychom ji neměli na očích. Jen velmi ne-
pořádní lidé, jako jsem například já, nechá-
vají válet přečtené knihy tam, kde je sklapli. 
Ničím však nepohrdáme více nežli přečte-
nými novinami. Kdybychom chtěli někoho 
svrchovaně pohanět, mohli bychom mu říci, 
že nám na něm záleží jako na přečtených 
novinách. Správný čtenář rozřezává knihu 
pomalu, neboť přitom mlsá; přečte si tuhle 
dvě slova a tamhle celou větu, polykaje na-
prázdno jako jedlík, který předem oceňuje, 
co dostane k  jídlu. Když pak rozřezal kni-
hu, počne konati obřad usedání; uvelebuje 
se, vrtí sebou, zkouší dát hlavu sem a nohy 
tamhle, až konečně shledá… ano, teď, teď je 
to dobře… To je úžasné, jak jsou někteří lidé 
zkrouceni, když čtou knížky.

Karel Čapek, 
Lidové noviny 13. 12. 1925

Rok 2020 v chaberské knihovně
Vážení a milí čtenáři,

pokusím-li se shrnout uplynulý rok, ne-
zbývá než pro měsíce prožité v  knihov-
ně a v KC použít přídavná jména jako bez-
starostný leden (pořádáme divadla, akce 
dle plánu), nevěřícný únor (první zprávy 
o  nové, rychle se šířící nemoci), uzamče-
ný březen (knihovna je s  okamžitou plat-
ností vyhlášením nouzového stavu uzavře-
na a stává se centrálním úložištěm dezin-
fekce, mýdla a  šicí dílnou látkových rou-
šek), opravdu dlouhý duben (stále zavře-
no), nadějný květen (konečně otevíráme 
alespoň v omezeném režimu, knihy se půj-
čují až po třídenní karanténě), znovusena-
dychující červen (karanténa na knihy už 
nemusí být, pořádáme za přísných bezpeč-
nostních pravidel dokonce pohádku pro 
děti a rozlučku s deváťáky), radostný čer-
venec a srpen (téměř bez omezení, dokon-
ce si můžeme se čtenáři vyměnit i spokoje-
né úsměvy bez zakrytých úst), opatrné září 
(křivka případů opět narůstá, blíží se dru-
há vlna?), smutný říjen (roušky jsou zpět 
a po pár dnech opět zamykáme a  rušíme 
všechny dohodnuté akce), temný listopad 
(stále povinně zamčeno, zabýváme se tedy 
tím, na co není běžně čas, šijeme potahy 
na židle, připravujeme výstavu, označuje-
me knihy ve fondu a vyhlížíme s nadějí lep-
ší dny). A nakonec? Nejistý prosinec. Zpo-
čátku měsíce je umožněno zprovoznit ale-
spoň „výdejní okénko“, kdy se konečně po 

téměř dvou měsících setkáváme s netrpě-
livými čtenáři a můžeme jim u dveří vydá-
vat předem objednané knihy. Jaká radost 
na obou stranách! A  pak konečně 3.  pro-
since znovu otevíráme, ačkoli povinně po-
čítáme, zda počet návštěvníků nepřekro-
čil stanovených 15 m2 vyhrazených na jed-
nu osobu. To nadšení z opětovné možnos-
ti setkání je vzájemné. Bez vás to, milí čte-
náři, opravdu není ono. Jsme moc rádi, že 
si k nám pro knížky nacházíte znovu cestu 
a přejeme všem, abyste si na jejich četbu 
po celý rok vybrali vždy tu správnou čte-
nářskou pozici, tak jak o nich psal Karel Ča-
pek už před téměř 100 lety.

Kterak se čtou knihy 2/2

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

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Ondřeje Vojtěcha
Pokračujeme v  nedávno zavedené zábav-
ně představovací rubrice „Štafetový ko-
lík – tři otázky pro…“. V minulém čísle no-
minoval restaurační provozní Petr Šilhart 
dalšího Chaberáka Ondřeje Vojtěcha, otce 
tří dětí a spolumajitele energetické společ-
nosti, který se do Dolních Chaber přistěho-
val z nedaleké Řeže.

Jak to v  současné těžké době zvládáte 
v domácnosti se čtyřmi ženami?

Tato otázka má dvě roviny: manželka a tři 
dcery na jedné straně a Covid na té dru-
hé. K prvnímu lze konstatovat obecné pře-
svědčení, že muži v mé situaci umírají sice 
v odpovídající péči ale předčasně. K dru-
hému musím podotknout, že na rozdíl ode 
mě si všechny mé dcery i moje žena tuto 
poslední vymoženost z Číny již pořídily. Na 
to konto jsem se od nich na příkaz lékaře 
musel na čas odstěhovat. Byla to pro mě 
doba velkého strádání, což říkám i  pro-
to, abych nezemřel po vydání Zpravodaje 
předčasně.

Současná krize se určitě dotkla i vaší fi r-
my. Jak moc je to citelné?

Z  principu věci naše podnikání ovlivňu-
jí více klimatické změny než virus. Nicmé-
ně negativní dopady jsou i tak velké. Naše 
odvětví má nízké marže. Jsme dodavatelé 
tepla. Mimo jiné dodáváme teplo i do škol, 
které jsou zavřené, a tak se tam netopí. To 
způsobuje velké ztráty.

Daleko větším problémem jsou sekun-
dární dopady jako je nervozita investo-
rů, a ještě méně funkční úřady než je zvy-
kem. Vzhledem k tomu, že již v současnosti 
máme větší aktivity v zahraničí, především 
v Polsku, tak se k tomu přidávají i problé-
my s cestováním. Stavíme a provozujeme 
nové zdroje energie. K tomu musíme ob-
čas svolat na místo větší množství lidí z 
různých oborů a fi rem. To je v tomto roce 
nadlidský úkol. Mnoho projektů jsme pro-

to museli se ztrátami opustit. Lidí a fi rem, 
které tato epidemie nepoškodila asi mno-
ho nebude.

Co říkáte na novou výstavbu v Chabrech?
Za sebe pro výstavbu v Chabrech zvedám 
obě ruce. Každému, kdo vyjel za hranice 
republiky, musí být jasné, že v místě, jako 
jsou Chabry, nelze zřídit ani celoplošnou 
přírodní rezervaci, ani zemědělskou used-
lost. Toto téma bylo i středobodem lokální 
politiky před komunálními volbami. Kam-
paň byla tak intenzivní, že jsem chvílemi 
podléhal dojmu, že budu volit starostu 
New Yorku. Úkolem starost(k)y, Rady a za-
stupitelů je dle mého nejenom neznechu-
tit investory, ale zároveň i zajistit fi nanční 
příspěvek pro městskou část a především 
hezké urbanistické a architektonické řeše-
ní zástavby, protože to je v zásadě náš od-
kaz do budoucnosti. V tomto prostředí bu-
deme žít my i naše děti a další generace 
našich potomků.

Do Chaber jsem připlul proti proudu Vlta-
vy z nedaleké Řeže. Tam jsme se společní-
ky připravili projekt Červená skála, za který 
se dle mého nemusíme stydět my ani teh-

dejší zastupitelstvo. V současné době tam 
připravujeme další projekt pro 35 bytových 
jednotek. Oproti současné zástavbě u nás 
v Chabrech je to to zrnko v písku. Prodejní 
ceny jsou navíc v Řeži mnohem nižší. Pře-
sto budeme platit do řežského rozpočtu 
z jednoho metru čtverečního více než de-
velopeři v  Chabrech. Také mám pocit, že 
místní zastupitelstvo v  Řeži nás mnohem 
více trápí ohledně urbanismu a architek-
tury. Tuto záležitost nechci rozhodně poli-
tizovat, protože všechny volební strany za 
výstavbu v Chabrech z principu poslední-
ho vývoje na radnici mají podobnou odpo-
vědnost.

Nominace do příštího čísla:
Kristýna Kuldová.

redakce, foto: archiv Ondřeje Vojtěcha

INZERCE

Pomoc formou nabídky 
bezplatné inzerce

Radní rozhodli o podpoře pro místní pod-
nikatele v jejich činnosti a schválili ná-
vrh místostarosty Milana Golase k pomoci 
formou nabídky bezplatné inzerce v Cha-
berském zpravodaji.

Nabídka s cílem pomoci zmírnit do-
pady plošných protiepidemických vlád-
ních opatření souvisejících s koronaviro-
vou pandemií platí pro všechny živnost-
níky, podnikatele a fi rmy se sídlem provo-
zovny či poskytováním služeb v naší měst-
ské části s účinností od 1. ledna 2021 do 
30. června 2021 ve formátu inzerce 1, 2, 3 a 
4 dle šablony na webu MČ.

Pro ostatní inzerenty se ceny inzerce 
nemění.

Za obsah inzerátů odpovídají výhradně 
inzerenti. Bezplatnou inzerci lze objednat 
na: inzerce@dchabry.cz, tel.: 604 976 653.
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Nejstarší chaberské 
občance bylo 101 let
Co spojuje paní Rybníčkovou, nejstar-
ší chaberskou občanku, s  již neexistují-
cí cihelnou a současnou dostavbou míst-
ní školy?

Paní Bohumila Rybníčková oslavila 
v  polovině listopadu 101. narozeniny, ke 
kterým jí osobně byla popřát starostka 
městské části.

Vyslechla si při tom vzpomínky na míst-
ní cihelnu, kterou na severní hranici Dol-
ních Chaber za hřbitovem otevřel v  roce 
1927 pan Malinský a v níž paní Rybníčková 
sama později pracovala.

Nejprve se v ní cihly vyráběly ručně, su-
šily se na slunci a pálily v pecích. Později 
byla vystavěna dvanáctikomorová kruho-
vá pec a roku 1932 strojovna. Obrat se tím 
zvýšil na 1,5 milionu cihel ročně. Po roce 
1950 byla cihelna znárodněna a začleněna 
do Komunálního podniku okresu Praha-
sever a pan Malinský v ní zůstal ve funkci 
vedoucího. Cihelna byla uzavřena v sedm-
desátých letech a následně zbořena. Ma-
linského pamatuje paní Rybníčková jako 
velmi hodného a šarmantního pána.

Dnes se v Dolních Chabrech staví nové 
křídlo základní školy a rekonstruují stáva-
jící prostory. K tomu městské části pomá-
há architekt Petr Malinský, potomek zakla-

datele chaberské cihelny, který si vzal se 
svým ateliérem do parády úpravu fasády 
školní budovy.

redakce s přispěním
Kateřiny Šilhové Šafránkové

areál BILLA, K Ďáblicům 1
Praha 8 - Dolní Chabry

PF2021
Jsme vaše 
 květinářství

areál BILLA, K Ďáblicům 1

Co je to ten HOAX 
a jak se nenachytat
Stalo se to vaší babičce, tatínkovi a mož-
ná i vám osobně, že vám do e-mailové 
schránky blízký známý doručil zprávu, kte-
ré šlo jen stěží uvěřit, šokovala vás, a čer-
víček pochybnosti hlodal a hlodal.

Před svátky se nám do redakce ozvala 
paní Stanislava Klocperková z Kulturní ko-
mise nebo místního divadelního spolku. 
Do jejího e-mailu doputoval „pravdivý a 
objektivní“ pohled na práci charitativních 
a neziskových organizací, v němž se pod 
podpisem známého poslance urážel kde 
kdo a přesvědčoval o tom, že jejich prá-
ce je drahá, a proto zbytečná a neužiteč-
ná. Její syn Jan proto vyhledal základní in-
formace o několika předních neziskových 
organizacích, na kterých ukázal, v čem je 
dobročinná činnost společensky prospěš-
ná, jakým způsobem jsou dobrovolně fi -
nancovány a o čem je neziskový sektor.

V dnešní záplavě informací je nesmírně 
složité zorientovat se i pro běžného mla-
dého člověka, stojí to úsilí, čas a umění 
dohledávat si zdroje informací. O co horší 
to musí být pro seniora, který je odkázán 
jen na svůj úsudek a důvěru ve známého, 
který zprávu poslal. 

Mediální svět roste rychleji, než se o 
něm vůbec stačíme učit, a stejně tak při-
bývá i neověřených zpráv. Dříve pro odli-
šení stačily červené titulky bulvárních de-
níků, dnes v oceánu internetu může na-
psat kdokoliv doslova cokoliv. A občas 
může pochybný obsah zavítat i k vám. Tyto 
poplašné, nebezpečné a zbytečné řetězo-
vé zprávy jsou tzv. hoaxy. V poslední době 
je populární ten o čipování během testo-
vání a očkování na Covid-19.

Tzv. hoax (čteme „houks“) poznáme 
nejčastěji podle nějaké šokující informa-
ce, která je buď super tajná, nebo před ní 
varují velmi důvěryhodné zdroje. Zásadní 
je výzva k přeposlání co nejvíce lidem. Jen 
tak se přeci může šířit dál do světa. Po-
drobněji i s různými ukázkami si o hoa-
xech můžete přečíst třeba na www.hoax.
cz/hoax/co-je-to-hoax. 

Poradit, jak nenaletět, už je složitější a 
ne vždy lze poznat falešnou zprávu na prv-
ní pohled. Důležité je držet si od informa-
ce odstup, srovnat ji s doposavad známý-
mi skutečnostmi. Dobré je si také o tako-
vé zprávě popovídat s odborníky na pří-
slušnou oblast, případně s dětmi, vnouča-
ty. Především pak být k hromadným řetě-
zovým e-mailům kritický.

Existují webové stránky jako již zmíně-
ná www.hoax.cz nebo www.manipulatori.
cz, které se vyvracením těchto poplašných 
zpráv a mystifi kací zabývají a dohledáva-
jí k nim zdrojové informace, argumenty a 
ověřené údaje. Nejen na těchto stránkách 
naleznete pravidelně doplňované soubory 
nových faktů a reakcí na veřejně prezento-
vané „skutečnosti“. Možná z nich některé 
nedávno přistály v e-mailu i vám. 

redakce a Stanislava Klocperková

INZERCE
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Nevšední 
vánoční jarmark 2020

Byl to skoro malý zázrak, že se nám u kos-
tela podařilo uspořádat aspoň malý jar-
mark a věříme, že jsme i vám prozářili třetí 
adventní neděli. Pro nás nebyla doba pří-
prav zrovna lehká. Každý den jsme měni-
li scénář a  přizpůsobovali se situaci, ale 
povedlo se. Společně jsme vytvořili krás-
nou předvánoční atmosféru i s divadelním 
vystoupením DIVOCHů. Velké poděková-
ní náleží vám všem, kteří jste přišli, a také 
těm, kteří se podíleli na organizaci a pří-
pravách od napečení dobrot až po stavě-
ní stanů a osvětlení prostoru před koste-
lem. Bylo krásné před Vánocemi být opět 
pospolu. Za OSOP

Jana Snížková

PF 
2021

Šťastný nový rok,  
pevné zdraví  
a štěstí, úspěch  
v osobním i profesním  
životě přeje

Myslivecký spolek 
Zdiby – Klecany

Šťastný nový rok, Šťastný nový rok, 
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www.osop-chabry.cz
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Rekonstrukce 
ohradní zdi 
kostela

V  říjnu a  listopadu roku 2020 proběhla 
oprava dvou úseků ohradní zdi kostela, 
které již byly v havarijním stavu. Na pro-
jektu současné opravy se tentokrát podí-
leli i naši chaberští spoluobčané architekt 
Zdeněk Žilka a statik Jan Zima.

Zeptala jsem se Honzy Zimy, jak opra-
va ohradní zdi probíhala, jestli ji provázely 
nějaké problémy či překvapení?

„Naposledy byl celý areál kostela opra-
vován před 47 lety. U  ohradní zdi teh-
dy bylo provedeno povrchové vysprave-
ní omítek, zakrytí koruny zdi z cihel klade-
ných naplocho bylo nahrazeno prejzovou 
krytinou a po vnějším obvodu zdi byl vy-
betonován okapní chodníček. Do vlastní-
ho zdiva ohradní zdi bylo zasahováno mi-
nimálně. Z navržené současné opravy celé 
ohradní zdi byla s  ohledem na omeze-
né fi nanční prostředky (grant) realizová-
na pouze první etapa, oprava dvou nejví-
ce narušených částí, východně a  západ-
ně od zvonice. Zdivo zde bylo naruše-
no do té míry, že nebylo technicky možné 
tyto úseky zdi zachovat a  pouze je opra-
vit. Proto byly tyto části vybourány a nově 
vyzděny. Při bourání bylo zjištěno, že zeď 
byla v těchto místech velmi mělce založe-
na, okolo 30 cm, což byla i  jedna z příčin 
poruch. Výkopy pro prohloubené základy 
provedli archeologové a ti zde objevili ně-
kolik zajímavostí.

Na straně východně od zvonice byly 
venku před zdí nalezeny kosterní pozů-
statky nějakého nešťastníka, který nesměl 
být pochován za zdí v  posvěcené půdě. 

Pod ubouranou zdí bylo nalezeno torzo 
staršího kamenného základu, který dál po-
kračoval jižním směrem mimo areál koste-
la. Obdobný starší základ křižující ohradní 
zeď byl zastižen i západně od zvonice, na 
okraji bourané části. Možná se jedná o po-
zůstatek někdejší fary, zaniklé během hu-
sitských bouří.

Nová zeď měla být vyzděna z  očiště-
ného kamene z bourané zdi. Ale použitel-
ného kamene po rozebrání zdi moc ne-
zbylo, a  tak větší část musela být vyzdě-
na z kamene náhradního. Jako nejvhodněj-
ší byl vybrán odolný spilit z blízkého lomu 
u Odoleny Vody. Původní kámen se použil 
hlavně pro vyzdění lícových partií zdi. Po 
sejmutí omítek a ubourání projektem ur-
čených částí zdi bylo zjištěno, že úsek zá-
padně vedle zvonice, který měl být původ-
ně ponechán, je rovněž ve velmi špatném 
stavu. Zeď je zde roztržena uvnitř hmoty 
téměř na celou svou výšku. Venkovní stra-

na již byla v minulosti opravována, ale vy-
správka nemá kvalitní vazbu a je od vnitř-
ku zdi odtržena. Už teď z ní vypadávají ka-
meny a časem by se jistě zřítila celá. Tento 
úsek tedy bude nutno v další etapě oprav 
rovněž vybourat a nově vyzdít.

Koruna zdi byla provizorně zakryta le-
penkou, aby do ní přes zimu nezatékalo. 
V  další fázi budou provedeny nové omít-
ky a koruna zdi bude nově zakryta prejzy. 
Práce prováděla chaberská fi rma FF-pro-
jekty a  stavby a  za sebe mohu konstato-
vat, že práce byly prováděny velmi pečli-
vě a kvalitně a spolupráce dodavatele se 
mnou jako s  projektantem byla na velmi 
dobré úrovni. I  když oprava celé ohradní 
zdi ještě zdaleka není u konce, oprava této 
části odstranila hrozbu větší havárie a vý-
razně zvýšila bezpečnost prostranství pod 
ohradní zdí. A to je dobrým znamením pro 
toto místo i do budoucnosti.“

Děkuji Janu Zimovi za odborný popis. 
Ráda bych také zmínila, že na spoluúčast 
grantu přispělo Občanské sdružení na 
ochranu památek v Dolních Chabrech (ze 
svého konta a darů občanů) 50 tis. Kč, stej-
nou částkou přispěla též MČ Praha-Dolní 
Chabry. Opravy budou pokračovat za před-
pokladu, že bude získán další grant a pe-
níze na jeho spoluúčast. Děkujeme všem, 
kteří fi nančně podporujete opravy kostela.

Za OSOP
Jana Snížková

Děti 
kreslí seniorům

Děti z Mateřské školy Bílenecké náměstí se 
zapojily do projektu „Mezičasy“, který or-
ganizuje Mezigenerační Akademie a  spo-
lek Počteníčko. Jedná se o dopisy, obráz-
ky a pohlednice pro seniory, které posílá-
me do domovů seniorů po celé České re-
publice.

Reagujeme na aktuální situaci a na zá-
kazy návštěv v domovech seniorů a v do-

mech s  pečovatelskou službou. Záměrem 
je seniory povzbudit, aby věděli, že na ně 
někdo myslí a že nejsou sami.

Povzbudivé dopisy napsali studenti 
Střední školy DUKE Náhorní v  Kobylisích 
a Gymnázia Ústavní v Bohnicích, děti z Ma-
teřské školy Bílenecké náměstí „Pohádko-
vá školička“ nakreslily veselé obrázky. Vel-
ký dík patří nejen dětem, ale i paním uči-
telkám!

Dopisy již dorazily například do Domova 
seniorů v  Ďáblicích, do Gerontologického 
centra v Kobylisích, do Domu s pečovatel-
skou službou v Klecanech, ale i seniorům 
do Olomouckého kraje, do Brna a Ostravy.

Mezigenerační Akademie
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Jak jsme se v koroně 
nenudili – projekt 5. B

V době distanční výuky bylo vzdělávání ná-
ročné jak pro děti, tak pro všechny rodiče.

Abychom v této nelehké době nesedě-
li jen u počítačů, rozhodli jsme se odleh-
čit výuku a udělat projekt – Pozorování ži-
vota okolo nás.

Naším heslem byla myšlenka J. A. Ko-
menského, který měl v  tomto čase vý-
znamné výročí 350 let od úmrtí: „Lidé se 
mají učiti, pokud nejvíce možno, NE na-
bývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, 
dubů a  buků, to je znáti a  zkoumati věci 
samy…“

Děti pozorovaly, zapisovaly, stloukaly, 
sbíraly, hodnotily, porovnávaly… Výsled-
kem byla zajímavá pozorování ptáků, rost-
lin, města, ale třeba i  výroba ptačí bud-
ky nebo sepsaný postup u pálení slivovi-
ce u děděčka.

Výsledné práce jsme si prohlédli a vy-
stavili před třídou, aby i ostatní žáci moh-
li výtvory zhlédnout. Každý, kdo se zapojil 
dostal malou odměnu.

Eva Blahušová

Vánoční dekorace

Nejen pro výzdobu školy, ale i pro potěšení vyráběly děti z oddě-
lení družiny 2. A papírové hvězdy. Také jako každoročně vyzdobily 
vstupní část knihovny.   

Vlaďka Mazurová

Vánoční zdobení v Beranově

V prosinci jsme v naší školce navodili sváteční atmosféru. Škol-
ku jsme vánočně vyzdobili, ve všech třídách zněly vánoční písně a 
koledy, s dětmi jsme si vyprávěli o vánočních zvycích a tradicích. 
Děti si pro rodiče připravily drobné dárky a přáníčka, které jim s 
velkou pýchou předaly. Naučily se také vánoční básničky a koledy, 
kterými překvapily rodiče na videozáznamu. 

A co si přát do Nového roku? Zdraví a zase zdraví! Tak šťastný a 
zdravý nový rok 2021! Za MŠ Beranov 

Daniela Švancarová

Děti 
rozdávaly radost…
Děti a učitelky z mateřské školy Chaberá-
ček se zapojily do celostátní soutěže Srdce 
s  láskou darované. Vytvořili jsme projekt 
Srdce pro mé nejdražší. Záměrem soutě-
že je podpora tradičních lidských hodnot, 
jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájem-
ná úcta a rozvoj tvůrčích dovedností.

Můžete nás svými hlasy podpořit na 
webových stránkách www.srdceslaskou.cz. 
Předem vám děkujeme za hlasy.

Děti vytvořenými výrobky obdarovaly 
své nejbližší v období Vánoc.

Za celý kolektiv mateřské školy přejeme 
hodně lásky, radosti a pevné zdraví v no-
vém roce 2021.

Veronika Růžičková
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Sledujete florbal 
v TV nebo na internetu?

Pokud je vaše odpověď ne, možná děláte 
chybu. Pomalu dochází k uvolňování vlád-
ních opatření a  my tak máme opět mož-
nost sledovat alespoň nejvyšší sportov-
ní soutěže. Vzhledem k neustále se mění-
cím zákazům stále více lidí zůstává doma 
a snaží se najít zábavu v televizi nebo na 
internetu. Mnoho lidí tak má čas objevovat 
i nové sporty. Tak proč ne fl orbal?

Tento původem skandinávský sport 
rozhodně stojí za to, abyste mu dali šan-
ci. Rychlá a  dynamická hra, kterou zdo-
bí hodně gólů. Často jsou zápasy naho-
ru dolu, takže ani když soupeř vede napří-
klad o  šest branek, nic není ztraceno. To 
opravdu zní, jako divácky atraktivní sport, 
no ne?

Toto tvrzení můžeme podpořit i  čísly. 

Vždyť v  letošní sezóně A-tým BLACK AN-
GELS odehrál dvanáct zápasů, ve kterých 
padlo neuvěřitelných 163 branek! To je cca 
13,5 branky na zápas. A to už je slušná po-
dívaná. Zápasové přenosy jsou navíc nově 

komentované, takže se určitě nebudete 
nudit, ani když zrovna nebudou padat góly. 
Zkuste to a dejte fl orbalu šanci. Věříme, že 
nebudete litovat.

Martin Bosák

Chodecké zápolení 
TJ ZŠ Chabry
Po vzoru vyhlášení soutě-
že ČASPV „VSTAŇ A  CHOĎ“ 
(je uvedeno na našich fa-

cebookových stránkách a může se přihlá-
sit i veřejnost) naše TJ ZŠ Chabry vyhlásila 
přizpůsobenou verzi této soutěže pro celý 
náš spolek bez věkového omezení. Zájem 

o  soutěžení je, protože jak všichni víme, 
chůze je nejpřirozenější způsob pohybu, 
a  pokud se nenecháme odradit počasím, 
lze ji provádět téměř kdykoliv a kdekoliv, 
dokonce je chůze doporučována jako nej-
lepší prostředek k  redukci tělesné hmot-
nosti. Aby byla chůze co nejzdravější, je 
dobré vybrat si příjemné prostředí, a toho 
je v naší městské části Praha-Dolní Chab-
ry dostatek, i přírodu máme hned za hum-

ny. Zpětnou vazbou na tuto akci se dozví-
dáme, že díky této soutěži, naši „polyka-
či kilometrů“ objevují části Dolních Chaber 
jim dosud utajené, a tak i okolí, kam by ji-
nak jen tak nešli. To je velice milé. A z toho 
vyplývá, že pohyb nesouvisí jen s  těles-
ným zdravím, ale i s duševním! S pozdra-
vem VSTAŇ A CHOĎ

Ivana Rakovská

Leden v Jaatě
Začal již nový rok, ale ještě stále v nás do-
znívají vzpomínky na prosinec a adventní 
slavnost na zahradě naší lesní školky. Ce-
lou zahradu prozářily plameny ohně, sví-
ček a lampionků, pouštěly se lodičky ze 
skořápek, vyráběly svícny a děti s průvod-
ci ztvárnili adventní příběh o událostech 
předcházejících narození Ježíška. Trochu 
toho vnitřního světla a tepla v nás snad 
zůstalo přes Vánoce a neseme si jej i do 
nového roku. 

Zima v jurtách skýtá dětem mnoho pří-
ležitostí něco se naučit: například to, že 
teplo nevzniká jen tak, ale je potřeba, aby 
někdo zatopil v kamnech dřívím, které je 
nutné zase předem nasekat. Teplá voda na 
ruce či horký čaj nepřiteče sama, ale ohře-
jeme ji v hrnci na kamnech. Za vším pří-
jemným stojí nějaká práce.

Pro inspiraci, jak se popasovat s chlad-
ným počasím a studenýma rukama, nabízí-

me básničku, kterou s dětmi říkáme na ro-
zehřátí prstíků před prací s voskem. Při ří-
kance je třeba procvičit prsty, třít dlaně a 
na závěr do nich dýchat.

Ruce, ty nám zkřehly,
že se ani nehly. 

Musíme je rozhýbat,
světlo na ně přivolat…

Fú, fú, fú.

A ještě jedna novoroční novinka: mezi 
naše zvířátka přibylo jedno další. Protože 
není úplně malé a péče o něj je náročněj-
ší, bude do školky chodívat na návštěvu. A 
kdo to tedy je? Dozvíte se příště!

Vše dobré a hodně zdraví do celého 
roku 2021 za děti i průvodce přeje 

Tereza Vavrečková

Zimní příprava 
našich týmů
Částečné prosincové uvolně-
ní vládních opatření umož-
nilo našim fotbalovým tý-

mům nejen trénovat, ale i sehrát pár přá-
telských utkání u našich sousedů na umě-
lé trávě.

Starší žáci porazili Ďáblice 8:3 a prohrá-
li s Bohnicemi 3:5.

Mladší dorost zvítězil 4:2 nad výběr hrá-
čů z Benešovska a remizoval s Řepy 1:1.

Starší dorost přivezl výhru 4:2 z Uhříně-
vsi.

Muži A týmu těsně prohráli 4:5 s týmem 
z Kyjí ve vyrovnaném zápase, kdy rozhodu-
jící branku obdrželi dvě minuty před kon-
cem zápasu.

Dle (zatím) platného rozpisu dohrávek 
podzimních zápasů se mají první zápasy 
mužů odehrát v polovině ledna a mládeže 
v únoru roku 2021.

Závěrem SK Dolní Chabry přeje všem 
občanům naší městské části hodně zdra-
ví, pohodové vánoční svátky a vše nejlep-
ší v roce 2021.

Jan Škurek
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Přejeme vám šťastný  
vstup do nového roku
Milí čtenáři, v předešlém čísle Zpravodaje 
jsme vyzvali k namalování titulky prvního 
čísla nového roku. Sešly se nám dva krás-
né obrázky a vybrat si z nich ten jeden se 
ukázalo jako nesmírně složitý úkol. Nako-
nec jsme se proto rozhodli, že bude mít 
lednový Zpravodaj titulní strany dvě, nebo 

vlastně jednu titulku a jednu závěrku. 
Za úvodní obrázek děkujeme Lucii Pau-

líčkové (Jirouškové), za druhý na této 
straně Rozálii Mlčochové.

Jsme přesvědčeni, že se vám budou 
oba obrázky líbit stejně jako nám a potěší 
vás při listování tímto číslem. 

V uplynulém náročném roce jsme vám 
přinesli spoustu novinek, zajímavých in-
formací a rozhovorů s místními lidmi.  

V roce 2021 bychom v naší práci rádi 
pokračovali, dále Zpravodaj vylepšovali a 
zapojili i vaše podněty, které nás vždy po-
těší. Věříme, že nám zachováte svou pří-
zeň.

Do nového roku vám za celý tým přeje-
me pevné zdraví, duševní pohodu a ať se 
vám daří vše, do čeho se pustíte.

redakce 
Chaberského zpravodaje


