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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

naše infolinka občanům během pande-
mie nyní funguje i jako linka, která pomá-
há seniorům zorientovat se v situaci kolem 
očkování. Měli jsme jako městská část zá-
jem fungovat i jako asistenční linka pomo-
ci s registrací a rezervací termínů očková-
ní pro naše starší spoluobčany, což ke dni 
uzávěrky zatím není možné. Každý kraj smí 
mít jen jednu takovou linku. K  registra-
ci tak slouží linka státní 1221 a magistrát-
ní linka 800 160 166, které jsou přímo napo-
jeny na Centrální rezervační systém. Naše 
linka městské části může poskytnout in-
formace, samotnou pomoc s registrací pak 
jen podobně jako v roli příbuzného. Pokud 

budete cokoli potřebovat vědět, neváhejte 
se na nás obrátit.

Bohatá sněhová nadílka rozsvíti-
la Chabry optimistickou barvou. Jak je to 
s  úklidem sněhu? Hlavní tahy, kudy jez-
dí autobusy, si včetně chodníků a  zastá-
vek uklízí Praha na své náklady. Pak jsou 
komunikace ve správě městské části, těch 
je většina, které si platíme sami. Nad rá-
mec služeb z  loňského roku jsme si poří-
dili vlastní mechanizaci, abychom lépe bo-
jovali se sněhovou nadílkou. Zaměstnan-
ci péče o veřejný prostor vyráží do ulic od 
brzkých ranních hodin. I tak si moc vážíme 
každé vaší pomoci, aby nedošlo na chod-
nících k úrazu. Abychom vaši pomoc oceni-
li a motivovali vás, vyhlašujeme první roč-
ník soutěže o Zlaté chaberské hrablo. Své 
fotografie odhrabaných chodníků nám až 
do 15.  března můžete zasílat na e-mailo-
vou adresu zlatehrablo@dchabry.cz. Nej-
pilnější z účastníků získá Zlaté hrablo.

Na konci loňského roku vznikl šum 
ohledně odměn mateřským školkám. Uve-
du ho na pravou míru. Odměny ředitelkám 
mateřských školek a školy základní schva-
lujeme stejně jako v  minulosti každého 

čtvrt roku. Na tom se nic nemění. Odmě-
ny schvaluje Rada městské části. Celko-
vě byla za loňský rok vyplacena na odmě-
nách stejná částka jako v letech předcho-
zích. Mimo tyto odměny schvalují ředite-
lé odměny svým učitelům a  zaměstnan-
cům. Odměny nejsou vypláceny z rozpoč-
tu městské části a nesouvisí s  jejím hos-
podařením.

Díky čerstvě zahájené spolupráci se 
sběrnou odpadů ze zeleně můžete svůj bi-
ologický odpad ze zahrádky odložit zdar-
ma již od 1. února ve sběrně na Spořické.

Přírodu můžete podpořit i jinak. Nasyp-
te ptákům do krmítka. Za odměnu vám po-
skytnou krásnou podívanou, neboť naše 
opeřence Covid nezastaví.

Lednové číslo se mi moc líbilo, protože 
jste nám titulní i  závěrečnou stránku na-
malovali vy. Byla bych moc ráda, abyste 
nám ji malovali i nadále, své obrázky, pří-
padně fotky, posílejte na e-mailovou adre-
su Zpravodaje.

Přeji krásný únor a opatrujte se.

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

POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 
pro osoby 80+

Je vám 80 a více let, nemáte přístup k internetu a potřebujete pomoci s registrací na očkování?
Obraťte se na infolinku MČ Praha-Dolní Chabry:

702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.

Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19
Jste občan starší 80 let, nemáte přístup k internetu a potřebujete pomoci s očkováním? 
Obraťte se na naši infolinku. Pomůžeme vám s registrací do státního rezervačního systé-
mu, který je provozu od 15. ledna 2021. Jako první přijdou na řadu lidé starší osmdesáti 
let. Systém počítá pouze s online registrací přes internet, která zejména u těch nejstar-
ších občanů může představovat velký problém. Centrální rezervační systém naleznete na 
adrese: https://crs.uzis.cz/.

Již v  rámci předchozí vlny pandemie Covid-19 jsme zprovoznili pro občany telefon-
ní linku s nabídkou pomoci při nákupu potravin nebo léků. Na základě dobré zkušenosti 
s jejím využíváním a kladných ohlasů v jejím provozu pokračujeme.

Víte-li o někom z vašich sousedů, který by potřeboval pomoci, informujte ho, prosím.
Infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 702 192 330 v provozu po–pá 8:00–16:00 hodin.
S registrací vám mohou pomoci také na státní infolince: 1221, nebo na pražské lince 

pro seniory: 800 160 166 dostupné po–ne 8:00–16:00 hodin.
Pokud se vám nedaří si zajistit odvoz na očkování, budeme se snažit vám pomoci pro-

střednictvím dobrovolníků.

Soutěž 
o Zlaté chaberské hrablo
První ročník soutěže o  Zlaté chaberské 
hrablo. Ukliďte sníh před svým domem 
a posílejte nám průběžně až do 15. břez-
na  2021 fotky shrabaného prostoru včet-
ně adresy, kde se nachází, na e-mail: zlate-
hrablo@dchabry.cz.

Můžete přidat popis, kdo na uvedené 
adrese uklízí sníh nejčastěji a  proč. Za-
městnanci péče o veřejný prostor vyhod-
notí, kdo byl nejpilnější. Výsledky soutěže 
uveřejníme 19. března 2021 a vítězi popu-
tuje Zlaté hrablo. Všechny informace na-
leznete na webu městské části.

KŠŠ

Měli byste zájem o Očkování 
v Dolních Chabrech?
Aktuálně vyjednáváme možnost zajištění 
mobilní očkovací stanice pro seniory star-
ší 80 let přímo v Dolních Chabrech. Pokud 
byste měli o takovou službu zájem a vyu-
žili jí, kontaktujte nás prosím na infolince 
702 192 330 a zanechte na sebe kontakt pro 
zpětnou reakci. Děkujeme.
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Radní vyhlásili záměr na 
vypracování koncepce 
transformačních 
a rozvojových lokalit
Ještě před Vánoci radní schválili vypsání 
záměru pro vypracování Koncepce trans-
formačních a  rozvojových lokalit a  poža-
davků na veřejnou vybavenost, koncepce 
veřejných prostranství, který byl 29.  pro-
since 2020 vyvěšen na úřední desce.

Vyhotovenou dokumentaci v  rámci za-
kázky malého rozsahu by měl zhotovi-
tel odevzdat do tří měsíců a  jejím cílem 
je vypracování koncepce transformačních 
a  rozvojových lokalit a  definice požadav-
ků na veřejnou vybavenost, koncepce ve-
řejných prostranství a zeleně spolu s pěší 
a cyklistickou dopravou zahrnující:

�koncepci transformačních a rozvojových 
lokalit a  požadavky na veřejnou vybave-
nost
�koncepci veřejných prostranství a zele-
ně spolu s pěší a cyklistickou dopravou
�koncepci dopravní
�koncepci cílových charakterů a  využi-
tí území
�výhledový potenciál rozvoje
�výkres limitů území

redakce

Výběr z prosincových 
zasedání Rady
schválila
�odvolání k rozhodnutí povolení výjimky 
z PSP na stavbu „V409/419 – smyčka PSE“ 
Praha – Čimice, Dolní Chabry,
�nabídnout poskytnutí bezplatné inzer-
ce živnostníkům, podnikatelům a  firmám 
se sídlem provozovny či poskytováním slu-
žeb v MČ Praha-Dolní Chabry, podle šab-
lony tvořící nedílnou součást schváleného 
usnesení RMČ č. 69/19/RMČ ze dne 21. led-
na 2019 ve formátu 1, 2, 3 a 4 s účinností od 
1. ledna 2021,
�vypsání záměru realizace „Vypracování 
koncepce transformačních a  rozvojových 
lokalit a  požadavky na veřejnou vybave-
nost, koncepce veřejných prostranství“,
�pořízení odborně zpracovaného doprav-
ního návrhu a žádosti pro zahájení správ-
ního řízení o umístění zrcadel na křižovat-
ce ulic Obslužná a Na Šubě. Žádost a do-
pravní návrh bude zpracován Ing. V. Mu-
silem,
�finanční dar ve výši 50.000 Kč pro církev 
na opravy spojené s údržbou kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech,
�Dodatek č. 2 ke Smlouvě o  spolupráci 
pro účely společného postupu při plnění 
povinností ochrany osobních údajů, uza-
vřené dne 7. prosince 2018 s firmou Ope-
rátor ICT, a. s.,
�cenovou nabídku na vypracování pro-
jektové dokumentace ke změně stavby 
před jejím dokončením na akci „Dostavba 
ZŠ Dolní Chabry“ od firmy: Valbek, spol. s. 
r. o. za cenu 230.000 Kč,
�rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020,

souhlasila
�s  pořízením revize dopravního značení 
autorizovanou osobou pro pasport komu-
nikací, a to v ulicích Spořická, Měděnecká, 
Pod Zámečkem a U Václava.

Výběr ze zasedání ZMČ dne 
16. prosince 2020

schválilo
�hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry po 
1. lednu 2021 v rámci rozpočtového provi-
zoria do schválení rozpočtu pro daný rok,
�odměny členům komisí, výborů, redakč-
ní rady a přísedícím a u soudu,
�prodej pozemků parc. č. 1273, o výměře 
163 m2, parc. č. 1270/1, o výměře 6 m2, parc. 
č. 1264/62, o výměře 25 m2 (vše v k. ú. Dolní 
Chabry) za cenu 25.000 Kč,
�poskytnutí mimořádných odměn sta-
rostce a místostarostům,

pověřilo
�Kontrolní výbor provedení kontroly da-
rovacích smluv za roky 2019 a 2020,
�Finanční výbor provedením kontroly pří-
spěvkových organizací za rok 2020.

Místní poplatek ze psů 
za rok 2021
Splatnost do 31. 3. 2021

Majitelé psů s trvalým pobytem na úze-
mí MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpa-
jí dvouletou úlevu do výše 350 Kč/rok za 
označení psa mikročipem po přihlášení 
do registru Magistrátu hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím 
roce. Sazby poplatků se nemění a dle vy-
hlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o míst-
ním poplatku ze psů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou následující:
�300 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě
�600 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě
�200 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmů
�300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě, je-li dr-
žitel psa poživatel invalidního, starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem příjmů
�1.500 Kč za jednoho psa chovaného 
v bytovém domě
�2.250 Kč za druhého a každého dalšího 
psa chovaného v bytovém domě
�600 Kč za jednoho chovaného psa urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
�900 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa určeného a užívaného k hlídání objek-
tů, jehož držitel je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.
Poplatky lze zaplatit v pondělí 7:45–12:00 
hodin a ve středu 13:00–17:45 hodin na po-
datelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské 
nám. 253/5, nebo bankovním převodem, 
účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 
a SS – popisné číslo domu (červené).

Povinnost chovatelů
�ohlásit psa staršího třech měsíců do 
evidence MČ Praha-Dolní Chabry
�přihlásit psa do registru chovatelů psů 
MHMP do 30 dnů od označení psa čipem, 
tetováním, www.praha.eu
�v případě ukončení chovu nebo uhynu-
tí psa odhlásit z evidence do 30 dnů, do-
kládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo 
čestným prohlášením (pokud jste tak do-
sud neučinili, informujte příslušný odbor 
dodatečně).

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na www.
dchabry.cz/formulare-zadosti.

Adresa registru: ÚMČ Praha-Dolní Chab-
ry Referát daní a  poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, 
e-mail: podatelna@dchabry.cz.

Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená mís-
ta pro volný pohyb psů.

Každý vlastník a  chovatel psa je povi-
nen dodržovat tyto právní předpisy: Zá-
kon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro-
ti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz. před-
pisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na po-
zemních komunikacích, § 60, ve znění poz. 
předp. Obecně závazná vyhláška hl. Pra-
hy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 
písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst.2, ve 
znění pozdějších předpisů.

Gabriela. Chamrová, referent ÚMČ
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Už rok se staví 
a rekonstruuje škola, 
za šest měsíců bude hotovo
Dostavba základní školy má za sebou první 
rok a je to jednoznačně úspěšný rok. Veš-
keré nosné konstrukce již hrdě stojí a pro 
kolemjdoucího pozorovatele se může zdát, 
že je to nejdůležitější již hotové. A  z čás-
ti by měl pravdu, nicméně za zdmi budov 
školy probíhá v  těchto dnech ještě znač-
ný ruch.

Přestože se krize kolem epidemie Co-
vid-19 podepsala i na zdejší stavbě, vše se 
daří dle plánu. „V  původní budově školy 
bylo kompletně rekonstruováno přes dva-
cet tříd a  dvanáct sociálních zařízení. Na 
objektu tělocvičny, kuchyně a  jídelny byly 
úspěšně provedeny veškeré potřebné prá-
ce do zimy, tzn. veškeré nosné konstrukce,“ 
popisuje dosavadní průběh 1. místostaros-
ta Milan Golas, jenž má školství i výstavbu 
v gesci a za radnici se stará o projekt Do-
stavby ZŠ. Nová budova je vzhledem k har-
monogramu dokonce v  předstihu a  pozi-
tivní pohled průběhu celého projektu sdí-
lí také ředitelka školy Zdenka Chaloupec-
ká: „Ke stavbě mohu říct jen to, že spolu-
práce je bezproblémová. Stavba běží podle 
plánu, daří se ji skloubit s provozem školy.“

Jednou z  největších výzev celého pro-
jektu bylo skloubení starého s novým. Pů-
vodní budova byla vystavěna na přelomu 
30. a 40. let minulého století a při přípra-
vách projektu bylo třeba dbát na odliš-
né stavební postupy a  pracovat s  různý-
mi materiály. „Mám rád hezké věci a líbí se 
mi projekty, ve kterých se snoubí historie 
s  budoucností. Líbí se mi proto celý pro-
jekt, který jsme optimalizovali a přizpůso-
bili platné legislativě a  všem současným 
požadavkům,“ dodává 1. místostarosta Go-
las.

Zásadní přípravy pro dostavbu základ-
ní školy začaly již před sedmi lety a v  le-
tošním roce by děti od září měly poprvé 
usednout v  nových učebnách. Těch bude 
v  novém třípodlažním křídle školy deset, 
společně s počítačovou učebnou, družino-
vými třídami a  dalším zázemím. Chaber-
ská škola tak od nového školního roku po-
skytne nejen zvýšenou kapacitu, ale pře-
devším maximální komfort pro žáky i uči-
tele, a to v celém školním areálu. „Moc se 

mi líbí dřevěné konstrukce v obou tělocvič-
nách, architektonicky moderně a  zajíma-
vě řešená kombinace betonu, akustických 
prvků, barev a světel na chodbách objek-
tu E (nové křídlo, pozn. redakce) a  řada 
dalších věcí. Nové budovy splňují všech-
ny atributy moderní stavby 21. století a po-
chozí terasa na budově E s krásným výhle-
dem na celé Chabry i okolní krajiny bude 
pověstnou třešničkou na dortu,“ vyzdvihu-
je 1. místostarosta některé z architektonic-
kých zajímavostí.

V původní budově se kromě rekonstru-
ovaných učeben žáci dočkají i  jedné zce-
la nové v podkroví, nového sociálního za-
řízení a  moderního vybavení potřebného 
k  současné výuce. Již dnes žáci při obě-
dě poznávají prostory budoucích šaten, 
ze kterých bude po dokončení školního 
roku dočasná jídelna přestěhována do no-
vých prostor a budou zde instalovány nové 
skříňky. Zcela nové zázemí čeká i kuchařky 
a zkrátka nepřijdou ani učitelé.

Není toho málo. Za půl roku ale bude 
definitivně hotovo, stavba je tak pomyslně 
ve dvou třetinách.

„Dosavadní průběh stavby hodnotím 
kladně a jsem spokojen s kvalitou odvede-
ných prací i  s  celkovým přístupem zhoto-
vitele i  celého týmu, který se na realizaci 
akce podílí. Všichni odvádí skvělou práci,“ 
hodnotí práce 1. místostarosta Milan Golas 
a přidává poděkování také paní starostce 
a paní ředitelce. „Vážím si dosavadní dob-
ré práce všech a  jsem rád, že také mohu 
přiložit ruce k dílu a pevně věřím že se nám 
společně výsledek podaří. Držte nám pal-
ce.“

Výběr toho, co je ještě v plánu:
�rekonstrukce podkroví, podlahy, nové 
zábradlí a dokončení dlažby na schodišti,
�hliníkové stěny v  tělocvičně, kuchyni 
a jídelně,
�příčky v interiérech a omítky, finální fa-
sáda budovy dle návrhu architekta Malin-
ského,
�akustický podhled stropu v tělocvičnách 
a opláštění stěn,
�pokládka sportovní podlahy v barevném 
odstínu,
�v červnu výmalba, úklidy, zkoušení všech 
systémů a ostatní dokončovací práce,
�v polovině července budou všechny prá-
ce ukončeny a do konce léta proběhne ko-
laudace,
�pak už jen vybavení místností, velké stě-
hování a zahájení nového školního roku.

redakce
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radnice dohodla možnost 
ukládat bioodpad přímo 
v Dolních Chabrech
V ulici Spořická, na samé východní hranici 
Dolních Chaber směrem do Ďáblic, se na-
chází sběrna odpadů ze zeleně, s níž vede-
ní městské části vyjednalo výsadní spolu-
práci. Na základě uzavřené smlouvy s pro-
vozovatelkou sběrny Ivanou Zůčkovou bu-
dou moci chaberští obyvatelé zdarma už 
od 1.  února  2021 využívat služeb ukládá-
ní biologicky rozložitelného odpadu, lis-
tí, trávy a  dalšího bioodpadu. Tuto služ-
bu, v  ceně 700 korun za tunu materiálu, 
plně hradí radnice městské části. Samo-
zřejmě budou sběrnu využívat i  zaměst-
nanci údržby ÚMČ, čímž dojde k  ušetření 
prostředků za dosud využívaný kontejner 
u hřbitova.

Pražský magistrát bohužel oznámil pro 
letošní rok výrazné finanční škrty měst-
ským částem v oblasti odpadního hospo-
dářství, což se dotkne také snížení počtu 
pravidelných svozů velkoobjemových kon-
tejnerů včetně těch BIO.

Radní proto hledali řešení, aby občané 
nepřišli o možnost odvozu posekané trávy 
nebo shrabaného listí a naopak bylo mož-
né tyto biologické odpady odložit kdykoliv. 
Jan Vokurka sjednal s  provozovateli pod-
mínky na zlepšení možností odpadového 
hospodářství pro místní obyvatele a  sta-
rostka Kateřina Šilhová Šafránková připra-
vila smlouvu se zdejší provozovnou, která 
umožní nezávadné skladování bioodpadu 
v zemědělském areálu na Spořické, kde je 

posléze dovezený materiál dále zpracová-
ván.

Provozovna bude pro veřejnost fun-
govat od pondělí do pátku v  čase 8:00  – 
16:00 hodin a v sobotu v čase 8:00 – 15:00 
hodin.

Pro místní občany je třeba se pro bez-
platné odevzdání bioodpadu prokázat tr-
valým místem pobytu v městské části Pra-
ha-Dolní Chabry.

Přijímán bude odpad:

redakce

Třešňovka  
projde zásadní obnovou
Chaberská třešňovka se dočká důkladné 
revitalizace. V  rámci obnovy území o  roz-
loze 13 350 m2 na severním okraji městské 
části bude odstraněna náletové vegetace 
a  zachovány všechny perspektivní stromy 
a keře. V plánu je doplnit nově současnou 
třešňovou alej a  na západní straně vysa-
dit slivoně. Celou oblastí mezi vysazený-
mi stromy bude přístupná stávající pěši-
na k vycházkám do klidové rekreační zóny.

Vedení městské části se na podzim po-
dařilo získat na revitalizaci krajinného úze-
mí Červených vrchů dotaci z magistrátu hl. 
m. Prahy ve výši pěti set tisíc korun v rám-
ci Adaptační strategie na změny projektu. 

Rada městské části proto hned začátkem 
ledna vyhlásila veřejnou zakázku s  cílem 
uskutečnění úprav do konce března, tedy 
ještě letos na jaře v rámci období vegetač-
ního klidu.

Část třešňového sadu východně za hřbi-
tovem procházela obnovou již před osmi 
lety, kdy bylo území postupně během tří 
roků vyčištěno od náletů a osazováno no-
vými ovocnými stromy, posledními dvaceti 
třešněmi v říjnu 2015 v rámci projektu Sá-
zíme stromy. Současné úpravy poskytnou 
přívětivé krajinné řešení na výrazně roz-

sáhlejším území téměř jednoho a půl hek-
taru zeleně.

Lokalita patřila mezi prvotní pravěká 
sídliště. Před sto lety v  okolí Červených 
vrchů probíhaly archeologické průzkumy 
pod dohledem Eduarda Štorcha a nachá-
zí se zde sedmá tabule chaberské naučné 
stezky. Svůj název získala lokalita po čer-
veném zabarvení hlíny pod svrchní částí 
ornice. V roce 1927 byla východně od sou-
časné třešňovky vystavěna cihelna, která 
fungovala necelých padesát let.

redakce
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Telegraficky
Připraveni na sníh
Lednová sněhová nadílka povolala do 
služby i úklidový traktor. Odklízení sněhu 
se chopil místostarosta Jan Vokurka.

Dotace 23,7 milionu na dostavbu ZŠ
Pražští zastupitelé v  prosinci jednomysl-
ně schválili částku 23 693 000 korun na re-
konstrukci a dostavbu naší základní školy 
z rezervy na spolufinancování evropských 
projektů.

Vánoční koncert byl online
Poslední adventní neděli jsme přinesli 
až k vám domů vánoční koncert z kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, 
při kterém vystoupili sopranistka Marké-
ta Fassati, varhaník Jan Kalfus a  komorní 
sbor Camera Chabra. Video naleznete na 
našem Facebooku nebo na YouTube kaná-
le Markéty Fassati.

Zaměstnanci úřadu 
se představují: 
Jitka Goldsteinová
Navštěvujete prostory místní knihovny? 
Pak jste Jitku Goldsteinovou museli vidět. 
Již přes deset let pracuje v Kulturním cen-
tru Chaberského dvora, kde má na sta-
rosti třeba organizování kulturních akti-
vit a související administrativu, ale zajišťu-
je také inzerci pro Zpravodaj nebo případ-
ně zastupuje v knihovně.
Pro laika možná hůř představitelné. Co 
vše vaše práce obnáší?

Podílím se na běžném provozu knihovny 
a Kulturního centra, znamená to vyřizování 
dotazů a požadavků čtenářů a návštěvníků 
KC. Jedná se o přijímání a vydávání výpůj-
ček, registraci nových čtenářů a s tím spo-
jené činnosti, prodej upomínkových před-
mětů, vstupenek na kulturní akce atd. Zá-
roveň je to o vyhledávání zajímavých před-
stavení, koncertů a pohádek a dojednává-
ní podmínek.
Zrovna vaší činnosti se asi protiepidemic-
ká opatření poměrně dotkla, že?
Ano, současná situace nás hodně ovlivnila. 
V praxi se jedná o neustálé překládání do-
mluvených termínů a hledání nových. Při-

pomíná to věštění z  křišťálové koule, ale 
věřím, že se již objevuje světlo na konci tu-
nelu.
Zapomněli jsme zmínit ještě něco důleži-
tého k vaší práci?
Musím říct, že mám štěstí na skvělou kole-
gyni paní Alenu Wachtlovou. V práci všich-
ni trávíme podstatnou část života a je ra-
dost pracovat s takovým člověkem.
Před rokem ještě na ÚMČ pracovala i vaše 
dcera. Jak se jí dnes daří?
Dcera se má skvěle a užívá si mateřství. Já 
jsem hrdou babičkou a musím říct, že mě 
ta tsunami citu až překvapila. Je úžasné, co 
s vámi ten malý človíček dokáže udělat.

Příspěvky občanů
Protože na FB profilu zastupitelky Floriá-
nové není místo pro pravdu, rozhodla jsem 
se reagovat na její veřejné osočování a ší-
ření nepravd až lží zde.

Neustálé tvrzení, že pro stavbu ško-
ly byla jedině ona, je zcela nesmyslné. Jak 
plyne ze záznamů, 14 zastupitelů z 15 ne-
bylo proti přístavbě školy. Ovšem v připra-
veném dokumentu byly značné chyby, kte-
ré mohly vést k pokutě pro MČ. Ze systé-
mu zastupitelské demokracie je zřejmé, že 
by 1 proti 14 nemohl nic prosadit, tudíž je 
zcela jasné, že s přístavbou po odstranění 
chyb v dokumentu ostatní zastupitelé sou-
hlasili.

Domov pro seniory: Nikdo není pro-
ti stavbě, naopak, všichni jeho vznik pod-
porují za podmínek, které by byly přínosné 
i pro obyvatele Dolních Chaber.

Podle p. Floriánové si stávající starostka 
stěžuje, že nejsou peníze na školu, a při-
tom si dává odměny. Starostka Šilhová Ša-
fránková spíše konstatovala, že požádala 
na MHMP o další finanční prostředky, ne-
boť je třeba uhradit některé výdaje, s ni-
miž se v původní žádosti a rozpočtu vůbec 
nepočítalo. Chybí i  finance na vícepráce, 
které si vyžádala především rekonstruk-
ce staré budovy a na něž původní projekt, 
tak velebený p. Floriánovou, vůbec nemys-
lel. Díky snaze současné starostky se po-
dařilo získat nyní od MHMP dalších 23,6 
mil. Kč. S  penězi na odměny zastupite-
lů se počítá v rozpočtu dopředu, tyto od-
měny se rozhodně nevyplácejí z peněz na 
dostavbu školy. A nové vedení si je bezpo-
chyby zaslouží. Za poslední půlrok uděla-
lo v Chabrech mnoho práce, a to nejen na 
dostavbě školy. Díky nové starostce se ne-
jen na úřadě, ale i  v  obci změnila atmo-
sféra k  lepšímu. Snad se teď méně mluví 
o všelijakých zásluhách v první osobě, ale 
o to více se pracuje. Proto bych tímto pří-
spěvkem ráda osvěžila paměť a zcela jed-
nostranný pohled p. Floriánové trochu vy-
vážila připomenutím skutečností nedávno 
minulých.                        Milada Frantíková

Příspěvek občanky
Vážení spoluobčané,
jsem obyvatelkou Dolních Chaber již 45 let. 
Dovoluji si tvrdit, že letošní oslavy Nové-

ho roku byly z hlediska neřízeného užívání 
pyrotechniky jedny z nejhorších. Na strán-
kách obce je vyvěšena „Obecně závazná 
vyhláška o používání pyrotechnických vý-
robků v  hl. m Praze“. V  neposlední řadě 
byla i omezení ohledně pandemie. Petardy 
a dělobuch se ozvaly již v podvečer a vše 
pokračovalo plynule i dlouho po půlnoci. 
Opravdu bych to, co létalo z některých po-
zemků v  okolí mého bydliště, nenazývala 
zábavou a oslavou a rozhodně se to neo-
mezilo na pozemek těch, kteří odpalova-
li, ale náboje létaly na okolní domy, auta 
a přilehlou komunikaci. Pochybuji, že tato 
pyrotechnika patřila k  těm povoleným. 
Tím, že magistrát zakázal výše jmenované 
kratochvíle v památkově chráněných čás-
tech hlavního města, domovů seniorů, ne-
mocnic a v okolí ZOO, učinil z okrajových 
částí útočiště pro lačné pyromany. Síla le-
tošní kanonády je bezpochyby dána i tím, 
že část obyvatel, kteří tráví svátky jindy na 
horách, nemohla letos odjet. Všude, nejen 
v historické části hlavního města, žijí sta-
ří lidé, děti a zvířata. Není útok na demo-
kracii a  omezování práv k  vlastnímu po-
zemku, chtít po sousedech, aby svou ra-
dost z příchodu Nového roku oslavili ohle-
duplně k ostatním. Je mnoho měst a obcí, 
kde je vyhláškou zakázáno užívání zábav-
né pyrotechniky a  jsem přesvědčena, že 
většina občanů by s  tímto vyslovila sou-
hlas i  v Dolních Chabrech. Je ovšem ško-
da, že nejsme schopni být k  sobě ohle-
duplní bez toho, že nám to někdo naří-
dí. Petardy a  dělobuchy nepatří do obyt-
ných zón. Kdo jsme jednou zažili zoufalé-
ho psa, který se z  šoku Silvestra léčí ně-
kolik dní nebo má i trvalé následky, víme 
své. Přeji všem do nového roku 2021 hod-
ně zdraví a věřím, že 31. prosince 2021 při-
vítáme nový rok 2022 jako ohleduplní sou-
sedé.                                 Jitka Ečerová

Reakce na příspěvek v Zpravodaji 1/2021
Chtěla bych právě tento projekt co nej-
víc podpořit, a  těším se, že budu jednou 
z prvních obyvatel tohoto domu. Mluví se 
o něm nejméně 10 let a nic. Tak konečně 
snad je naděje, že přece jen bude. Ale spě-
chám, protože už je mi 86. 

Stanislava Klocperková
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Řešíme vaše podněty 
z Mobilního Rozhlasu
Již pár měsíců funguje možnost poslat na 
místní úřad přes aplikaci Mobilní Rozhlas 
podnět vztahující se k veřejnému prosto-
ru a oddělení životního prostředí a dopra-
vy se vypořádá s jeho řešením. Díky vám se 
tak podařilo uklidit některá zanedbaná zá-
koutí od odpadků, opravit rozbité chodní-
ky nebo objednat nové dopravní značení.

Zapojte se i vy! Mobilní Rozhlas slouží 
v městské části nejen k ohlašování podně-
tů, ale také ke komunikaci s radnicí, která 
na registrační e-mail každý týden rozesílá 
shrnutí místního dění a informuje do apli-
kace o výjimečných nebo důležitých udá-
lostech. Připojit se můžete ZDARMA přes 
mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas (iOS i An-
droid) nebo přes webovou stránku www.
mobilnirozhlas.cz/register/dchabry.

V poslední době jsme vyřešili:
Pracovníci úřadu uklidili rozlétané odpad-
ky a u Magistrátu hl. m. Prahy bylo požádá-
no o navýšení počtu kontejnerů separova-
ného odpadu.

Dopravní značka Dej přednost v  jízdě, 
která měla poničený spodní roh trojúhel-
níku, byla objednána nová a  vyměněna. 
Zrezlé sloupky ostatních dopravních zna-
ček je v  plánu v  nejbližší době obrousit 
a natřít. (obrázek v článku níže)

Propadlý kanál na křižovatce Osec-
ké a Spořické byl nahlášen v systému zá-
vad na správce komunikace TSK. Stejně 
tak bylo TSK oznámeno poškození chodní-
ku na Spořické u mostu, které vzniklo vli-
vem valící se vody do kanalizace z Ústec-
ké ulice. Opravy jsou opakovaně urgovány.

Sekce životního prostředí objednaloa-
vyčištění ucpané kanalizace.

Pneumatiky, TV a plasty z aut byly pra-
covníky úklidu městské části odvezeny.

redakce, foto: občané

Radnice chystá revizi 
dopravních značek
Městská část chce na jaře provést revizi 
dopravního značení na vybraných komu-
nikacích. Cílem je zjistit aktuální stav zna-
čení, zda splňuje vyžadované normy, kde 
jsou nutné jeho opravy a případně výměny 
zastaralého značení za modernější reflex-
ní značky. Odborný soupis by měl také po-
dat přehled o  případném neoprávněném 
značení či jeho svévolných úpravách, tedy 
jestli nejsou například některé žluté čáry 
nebo zákazové značky umístněny bez plat-
ných povolení.

Revize dopravního značení se bude tý-

kat ulic Spořická, Měděnecká, Pod Zámeč-
kem a U Václava. Výstupem bude geogra-
ficky zaměřený pasport – jednotlivé prvky 
(dopravní značky jak svislé, tak vodorovné 
a  další související prvky) budou územně 
lokalizovány a zobrazeny v mapovém pod-
kladu, kterým může být katastrální mapa 
nebo například ortofotomapa.

V průběhu ledna byl záměr s poptávkou 
vyvěšen na úřední desce a dle předpokla-
du by vedení městské části mělo v únoru 
vybrat dodavatele služby autorizovaného 
v  oboru dopravních staveb, který by měl 
zmíněnou revizi provést ještě v březnu to-
hoto roku. redakce

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci, je to skoro rok, co se mno-
hé změnilo. Koronavirus otočil naše živo-
ty vzhůru nohama. Pevně doufám, že si 
z  toho odneseme i něco dobrého do bu-
doucna.

Dnes, 14. 1. , jsem našla ve schránce led-
nový Zpravodaj a již zítra je uzávěrka pří-
spěvků na únor. Smím sem napsat jen je-
den krátký článek. Jak se tedy loňský rok 
uzavřel? Podivně. Nesouhlasím s tím, že si 
starostka a místostarostové rozdali mimo-
řádné odměny za to nic, které tu za půl-
rok předvedli. A naopak školky, které fun-
govaly nedostaly obvyklé odměny. Styďte 
se. A nic na tom nezmění ani dlouhé se-
bechvalné články. Chvála má smysl, když 
má důvod, a  tady není. Vážení zastupite-

lé, vy jste se předvedli dostatečně tím, že 
jste nechtěli dostavět školu, dokonce ne-
uměli pořádně ani pokračovat, když vám 
spadla do klína. Bojkotujete teď i dům pro 
seniory, protože chcete sami slavně slibo-
vat, ale neplnit. Nevidím ani reálný pokrok 
ani v dalších důležitých kauzách, k tramva-
ji dokonce vůbec nic.

Korunu tomu dává 18400, která pro zisk 
funkcí klidně popřela vše, co kdy hlása-
la, zahodila Beranovku a náhle podporu-
je pozemky Malých, kvůli kterým dřív běs-
nila. Teď i  přihrála pozemek společnos-
ti Ekocheb, (tedy skládce, která falešně 
předstírá, že bude golfem), kde je jedna-
tel opět Malý a Vokurka. Pan Malý potře-
buje Beranovku pro své pozemkové zájmy 
a zároveň chce zřejmě zachovat ostudnou 

ubytovnu u školy. Je škoda, že rod s  toli-
ka místními pozemky vydává své zájmy za 
zájmy obce a drží ji přitom v šachu. Jsme 
tam, kde předtím, řeší se zájmy jednotliv-
ců, a obec jen čeká, až nasytí. “Revoluční“ 
18400 jen přisluhuje a nové “transparent-
ní“ zastupitelstvo odhlasovalo i nový jed-
nací řád, kde nezákonně nyní chybí pevný 
bod, kdy se může zastupitel ptát vedení. 
Taková arogance a trapnost.

Poučení? Chceme-li dobrou vládu stá-
tu i obce, nesmíme se nechat tahat doko-
la za nos. Příklady někdy nemusí být nutně 
kladné, abychom se z nich mohli poučit.

Přeji Chabrům, aby vzkvétaly. A  vám 
všem, ať se daří a pevné zdraví.

Barbora Floriánová
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Uplynulý rok se v naší knihovně nesl ve zname-
ní Harryho Pottera, postavy populární knižní sé-
rie od J. K. Rowlingové. Prožili jsme s ním, bohu-
žel jen na dálku a opožděně, Noc s Andersenem, 
na konci roku uspořádali malou expozici Vánoce 

v Bradavicích a zakončili jsme ho kvízem ve znalostech kouzel-
nických formulí o věcnou cenu. A co chystá knihovna na tento 
rok? Vrátíme se ze zámoří domů a zaměříme se v různých for-
mách na Jaroslava Foglara a skauting. Organizátoři Noci s An-
dersenem již zveřejnili letošní téma, které se bude věnovat Fo-
glarovu titulu Záhada hlavolamu a jejímu letošnímu 80. výro-
čí. Program chaberské NSA se pilně připravuje a my pevně vě-
říme, že se přespání v knihovně v pátek 26. března 2021 bude 
moci uskutečnit. Pokud situace nebude stále příznivá, datum 
se posune na později.

Pokud však máte chuť, můžete se ještě předtím zúčastnit za-
jímavé venkovní hry s názvem Záhada hlavolamu 80 let, kterou 
si pro všechny zájemce připravila Skautská nadace Jaroslava 
Foglara. Celkem 25 artefaktů je od počátku prosince do 8. břez-
na 2021 rozmístěno v uličkách a zákoutích mezi Revoluční uli-
cí a Národní třídou. „Pátrat po nich můžete na vlastní pěst, ale 
lepší je to za pomoci herního deníku, který vás navede a mís-
ta upřesní. Navíc k nim přidá legendu a úkoly, za jejichž vyřeše-

ní můžete vyhrát dobrodružné odměny,“ sděluje Roman Šanto-
ra ze Skautské nadace. „Pátračku“ si lze zahrát zdarma a kdy-
koli. Veškeré informace i herní deník ke stažení zde: www.rych-
lesipy.org. Pokud se tedy rozhodnete vydat s dětmi na procház-
ku tajuplnou Prahou bez turistů, spojenou s malým dobrodruž-
stvím, doufáme, že si společný čas náležitě užijete. Těšíme se 
na ohlasy a fotografie, které rádi zveřejníme na webu nebo ve 
Zpravodaji!

Bohnická prodejní výstava
Prodejní výstavu výrobků pacientů z  dílen Psychiatrické ne-
mocnice Bohnice mohli návštěvníci Kulturního centra vidět 
bohužel jen pár prosincových dní. Přesto se podařilo za roz-
manité předměty utržit 5 805 Kč. Tuto částku jsme s  radostí 
předali a děkujeme veřejnosti za zájem. Letošní konec roku 
snad bude pro tuto bohulibou charitativní akci příznivější.

Rok v knihovně s Jaroslavem Foglarem

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

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

Ú N O R  2 0 2 1

Žádné akce nejsou plánovány
Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření a jejich 
neustálých změn 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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Koncem roku jsme uskutečnili několik drob-
ných vylepšení, která, jak doufáme, přispějí 
k uživatelsky příjemnějším službám knihov-
ny i KC. Vyměnili jsme nástěnné držáky na 
časopisy za kovový stojan – výběr časopisů 
tak bude přehlednější. Dále jsme zrušili pa-
pírové bedýnky na knihy k rozebrání za dů-
stojnější pojízdný regál pro snadnější pře-
suny při konání akcí.

Také jsme se vybavili barevnými podse-
dáky, které budou sloužit v dětském oddě-
lení v 1. patře nebo maminkám pro příjem-
nější posezení při Dvorečcích.

Úpravy v knihovně a Kulturním centru

Na únor jsme nachystali výstavu patnác-
ti závěsných panelů s  komiksy z  knihy Po-
zor v knihovně je kocour! známé české au-
torky četby pro děti Kláry Smolíkové. Vše 
ilustroval Vojtěch Šeda. Oblíbenou knihu 
máme u  nás k  zapůjčení, a  pokud vás pří-
běh protkaný desítkami zajímavostí o  kni-
hách a lidech kolem nich zaujme, vyzvedně-
te si v knihovně i pracovní listy.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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

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

ChABERSKÁ KNIhOVNA

VÝBĚR Z KnižníCh novinEk VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Výstava:
Pozor, v knihovně je kocour!
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Kristýnu Kuldovou
Zábavně představovací rubrika „Štafeto-
vý kolík – tři otázky pro…“ pokračuje také 
v  novém roce. V  minulém čísle nomino-
val Ondřej Vojtěch spolumajitelku oblíbe-
né chaberské Kavárny Pod pavlačí Kristýnu 
Kuldovou, pro kterou také vymyslel otázky.

Studovala jste chemii. Jak to jde dohroma-
dy s podnikem, který vaří z přírodních su-
rovin?

Chemii jsem studovala hlavně tu, která se 
vztahuje k člověku a jeho patogenům. Tak-
že si trochu dovedu představit, jak jednot-
livé procesy v  těle fungují. To má jenom 
vzdáleně souvislost s vařením z především 
lokálních surovin. Největší přínos pro mé 
dnešní řemeslo pramení spíše z  toho, že 
jsem se narodila na funkčním statku na 
samotě v Podkrkonoší. Takže jsme všech-
ny děti trávily čas venku nebo s  babič-
kou. Rodiče, kteří byli vytížení povinnostmi 
k dobytku a půdě, nás ke všemu brali s se-
bou a musely jsme pomáhat. Tím nás ved-
li k pracovitosti, samostatnosti, kreativitě, 
lásce k přírodě, zvířatům a koloběhu pří-
rody. Zažíváte tam spoustu veselých chvil 
a dřiny. A také dny, kdy se vám příliš neda-
ří. To člověka do života neuvěřitelně obo-
hatí. Za tuhle výchovu jsem rodičům ne-
smírně vděčná.

Pod pavlačí je dnes malebné místo. Může-
te přiblížit cestu Kavárny a její vize?

Myslím, že Knorův statek je krásné mís-
to spíše kvůli předkům Ondry, kteří statek 
koupili v roce 1917. My se teď snažíme po-
stupně napravovat zásahy, které nám tu 
připravili komunisté. K  navrácení statku 
původním majitelům došlo až v roce 2003. 
Pod pavlačí jako takové vzniklo v  roce 
2015, kdy jsem se rozhodla opustit labora-
torní povolání a poohlédnout se po práci 
v gastronomii. Ve stejnou dobu přišel Ond-
ra s tím, že bychom mohli ve statku otevřít 
kavárnu, o čem jsme už nějakou dobu dis-
kutovali. Začal kolotoč, který jsme oba za-
řizovali po práci. Takže to bylo poměrně in-
tenzivní období, které vlastně trvá dodnes, 
což nás moc těší. Naše vize do budoucna 

jsou samozřejmě spjaty se statkem. Čekají 
nás další postupné opravy a úpravy, které 
se určitě neuskuteční ze dne na den. A co 
se týče kavárny, nadále chceme pokračo-
vat v  započaté cestě. To znamená náku-
pu základních surovin a jejich zpracování. 
Vše, co nabízíme, i vyrábíme včetně chleba 
a pečiva. Vaříme si vlastní marmelády, za-
vařeniny, sirupy a další. Stále se snažíme 
vyhledávat nové pěstitele zeleniny a ovo-
ce, chovatele, mlékaře, uzenáře, mlynáře 
a  podobně. Chceme se také více osamo-
statnit v pěstování bylin, některé sezónní 
zeleniny a  původních starých druhů ovo-
ce. Máme velké štěstí na kolegy, kamarády 
a sousedy, kteří nám s tím vším pomáhají.

Kavárnu vlastníte s Ondřejem Němcem, se 
kterým jste pořád. Není to trochu ponor-
ka?
Ondra by vám odpověděl: „Ponorku nemá-
me, máme totiž každý své detašované pra-
coviště, takže se vidíme jenom před ote-
vřením a  po zavření.“ Navíc Ondra bude 
první, kdo moje odpovědi bude číst, takže 
musím jenom souhlasit.

Řekla bych, že se známe už dlouho 
a máme role v práci poměrně přesně roz-
dělené. Ondra ví, že ve mně občas bouch-
nou saze, a pak to lítá. A on při tom zůstá-
vá klidný. Tak doufám, že to vydrží co nej-
déle a nebouchne do stolu on.

Nominace do příštího čísla:
Zuzana Jusková.

redakce

Inzerce
 

Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali

na adresu inzerce@dchabry.cz
 

nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce

INZERCE

Jak naložit s vánočními 
stromky? Do popelnic 
nepatří, odložte je vedle
V  případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na směsný od-
pad, lze stromky volně odložit vedle nich, 
v  ostatních případech (činžovní a  rodin-
ná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme 
o  odložení vánočních stromků k  nejbliž-
ším kontejnerům na tříděný odpad. Vyho-
zené vánoční stromky rozhodně nepatří do 

nádob na směsný odpad, protože výrazně 
snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlé-
pe den před odvozem komunálního od-
padu, aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou 
dobu. Stromky jsou do vozů na komunál-
ní odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a  jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé 
stromky. Pokud už stromek dosloužil, roz-
hodně nepatří do kontejneru na tříděný či 

směsný odpad, ale do sběrného dvora.
Konečná zastávka pro vánoční strom-

ky je u odběratele, který se zabývá zpraco-
váním dřeva. Stromky jsou nadrceny a ná-
sledně využity např. v zahrádkářském prů-
myslu do kompostu. Znečištěné nebo ne-
dostatečně odstrojené stromky putují 
společně se směsným odpadem k energe-
tickému využití do ZEVO Malešice.

redakce
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Pomoc radnice formou 
nabídky bezplatné inzerce
Radní rozhodli v pondělí 21. prosince 2020 
o podpoře pro místní podnikatele v jejich 
činnosti a schválili pomoc formou nabíd-
ky bezplatné inzerce v Chaberském zpra-
vodaji.

Nabídka s  cílem pomoci zmírnit do-
pady plošných protiepidemických vlád-
ních opatření souvisejících s  koronaviro-
vou pandemií platí pro všechny živnost-
níky, podnikatele a firmy 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. Při opakova-
ném zájmu podnikatelů budou mít před-
nost ti, kteří ještě bezplatné inzerce nevy-
užili.

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.

redakce

Roušky pro úřad
Začátkem roku obdržel Úřad městské části luxusní roušky s de-
centním logem městské části od Chaberáka Libora Šupicha, ma-
jitele firmy Blue Arrow International. Děkujeme za vánoční dárek 
pro všechny zaměstnance úřadu a radní.

Všem Chaberákům přejeme krásný začátek pracovního roku 
2021.

redakce
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Maskovaný Masopust Mílí příznivci masopustu a maskování! Le-
tošní masopust, který se má konat 13. úno-
ra 2021, bude muset být vzhledem k vlád-
ním nařízením v jiném kabátě. Budeme ve-
lice rádi, když se v  sobotu 13.  února pů-
jdete po našich milovaných Chabrech pro-
jít v masce s  rodinou v povoleném počtu 
osob. Vyrazit můžete během dne kdykoliv.

Budeme rádi, když se cestou vyfotíte 
a pošlete nám své fotky na adresu kulturní 
komise kulturni@dchabry.cz. Zástupci ko-
mise a úřadu budou také v terénu s vaším 
svolením fotografovat a  dětem předávat 
drobné odměny, když je potkáte. Nejlepší 
masky otiskneme a oceníme.

Jednáme s poskytovateli občerstvení 
po známé trase, aby si připravili alespoň 

velká občerstvovací okénka, nezapomeň-
te se zastavit i u Sokola. Na Hrušovanském 
náměstí před úřadem budou v  době od 
11:00–17:00 hodin stánky, kde najdete čes-
ký trdelník, francouzské palačinky, maďar-
ské langoše, horké nápoje a pro děti bude 
tradičně cukrová vata.

Prosíme všechny, aby dodržovali platná 
opatření a ideálně se maskovali i rouškou. 
Věříme, že příští masopust bude už vese-
lejší, ale alespoň takto. Situaci budeme 
dále sledovat, informace o  převlečeném 
masopustu budou aktualizovány na strán-
kách úřadu i Facebooku. Těšíme se!

Barbora Šedová, Kulturní komise

Myslivost – lednová 
naháňka
V  listopadu a  prosinci loňského roku se 
v  honitbě našeho Mysliveckého spolku 
Zdiby  – Klecany uskutečnily čtyři naháň-
ky na černou zvěř. Probíhaly v  náročném 
terénu větrušických strání až k areálu vý-
zkumných ústavů v Řeži, ve skalách nad Vl-
tavou u přívozu v Klecánkách a nad tůněmi 
a také v Šulkovně v Přemyšlení.

Při lednové naháňce, která se kona-
la v sobotu 9.  ledna 2021, jsme se přesu-
nuli do oblasti Dolních Chaber, kde jsme 
lovili v Draháňském údolí. Je tam sice ně-
kolik oplocených pozemků včetně budov, 
ale také zalesněné honební plochy s mís-
ty hustým křovinatým porostem, ve kterém 

mají divoká prasata ideální kryt. Skutečně 
jsme v této lokalitě zastihli tlupu asi dese-
ti kusů různého stáří a velikosti. S pomocí 
loveckých psů se nám podařilo v této leči 
ulovit čtyři kusy černé zvěře, takže s výřa-
dem jsme mohli být spokojeni, tím spíše, 
že ve všech předchozích naháňkách jsme 
ulovili celkem také čtyři kusy.

Jestli se uskuteční další naháňka, není 
ještě rozhodnuto. Každopádně bude 
v  průběhu roku lov pokračovat individu-
álně, a to jak na čekané z posedů či šou-
lačkou. Cílem je udržet stavy černé zvěře 
v honitbě na optimální úrovni tak, aby se 
minimalizovaly škody na honebních i ne-
honebních plochách.

Jindřich Trpák

Ochotníci na masopustu
DIVOCH vzpomíná, jaké to bylo v únoru 
na masopustu vždy prima. Dostali jsme 
se s našimi kousky dokonce do Jedličko-
va ústavu, Ďáblic i Bohnic a co víc, byla to 
vždy celkem psina, proto s námi mnohdy 
zkoušel pes Jošík i bílá fenka Kendyna.

Zda letos chaberský průvod vyjde, ne-
tušíme, ale pokud ano, rádi se přidivoší-
me! Vždyť jací bychom to byli chaberští 
ochotníci, kdybychom nepodpořili místní 
zimní taškařici.

Martina Mrňavá
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Přání
k narozeninám 
panu Přádovi
Chaberský rodák a  statkář Vladimír Přá-
da oslaví 30. ledna 2021 své 85. narozeni-
ny. Že mu to v  jeho věku opravdu pálí, je 
jedna věc, kdo ho ale zná, ten ví, že doká-
že celé dny zedničit, v  době, kdy to bylo 
možné, hrát divadlo a téměř denně malu-
je – od krajin a květin přešel nyní více na 
osoby a portréty.

A tím se dostávám k jeho přání a naše-
mu plánu dlouho před Covidem, že k jeho 
oslavě uspořádáme opět v  Chaberském 
dvoře vernisáž a budou jeho obrazy vy-
staveny, aby se mohli pokochat i  ostat-
ní. Bohužel, touto situací se celá akce ruší 
a  oslava se odkládá na dobu, kdy bude 
vhodnější se scházet v  hojnějším počtu. 
V  každém případně Vladimír funguje tak, 
jak by mu o dost mladších ročníků mohlo 
jen tiše závidět.

Tímto by ho chtěla nejen rodina po-
chválit, ale především mu pogratulovat 
a  popřát ze všeho nejvíce zdravíčko, to 
v této době potřebuje především. Za celou 
jeho rodinu mu přeje dcera (nikoliv vnuč-
ka, jak se mnozí domnívají).

Dana Červenková

Dne 4. ledna 2021 jsme oslavili 93. narozeniny 
našeho trojnásobného tatínka, osminásobného dědečka 
a patnáctinásobného pradědečka Jana Ševčíka.
Skládáme mu spoustu velkých díků 
za obrovskou inspiraci jeho životem, 
za bezpodmínečnou lásku a přijetí (v každé situaci), 
za pevné kořeny, z kterých jsme mohli růst a sílit. 

Děkujeme tisíckrát!!!
Tvá celá rodina

areál BILLA, K Ďáblicům 1
Praha 8 - Dolní Chabry

Jsme vaše 
 květinářstvíDo gynekologické

ordinace
v Praze 8

přijmu zdravotní sestru, 
porodní asistentku, 

výše úvazku dle dohody,
dobré finanční ohodnocení, 

zaměstnanecké benefity.

Kontakt mobil:
602 208 210.

Přání k narozeninám panu Ševčíkovi
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Tradice loutkového 
divadla v Chabrech 
stále žije

O  počátcích loutkového divadla v  Cha-
brech se můžeme dočíst ve starých kroni-
kách obce i školy již v roce 1915. Popsal je 
učitel Václav Náhlíček, kronikář a též tvůr-
ce divadla. V záznamech se dočteme: „Aby 
se něčím přispělo na Červený kříž a děti za 
milodárky něco měly, rozhodl jsem se po-
staviti loutkové divadlo s  figurkami (tzv. 
Alšovými) 25 cm vysokými, s  dekorace-
mi i nábytečkem, vyrobeným Svazem přá-
tel loutkového divadla v Praze. Peníze 100 
K na dekorace a 32 loutek zapůjčil mi pan 
školní rada Josef Dědeček, který zde trá-
ví výměnek. Jeviště jsem z  prken stloukl 
sám, koupil balík lepenky (36 kg), na kte-

rou pan řídící nalepil koupené dekorace 
dle návrhů našich mistrů malířů a pilkou 
je pečlivě vyřezal. První květnovou sobo-
tu mělo divadlo své zahajovací předsta-
vení, na něž bylo zváno pozvánkou. Hrá-
la se výborná pimprlová hra, satira Karla 
Horkého Honza na trůně, v místnosti nově 
opraveného hostince pana Antonína Pro-
cházky Na Kovárně. Vystoupení předchá-
zel proslov pana řídícího, se svým pohád-
kovým králem rozesmál netečnou společ-
nost znamenitě a smích se stále stupňoval 
zásluhou nezbytného Kašpárka. Publikum 
se náležitě pobavilo, vybralo se 16,60 K. 
Hned následující středu se pořádalo prv-
ní představení pro školní děti. Hrál se ro-
kokový kus Žádost kmotra Jahelky. Vybrá-
no 11,00 K.“

Loutkové divadlo Václava Náhlíčka ba-
vilo publikum ještě další roky i v soused-
ních obcích. Výtěžek ze vstupného pomohl 
vždy dobročinným účelům.

Do dnešních dob se dřevěné loutky ze 
staré školy z roku 1915 bohužel nedocho-
valy.

Tradice pimprlového divadla v naší obci 
však není jen smutnou minulostí. V někte-
rých rodinách dodnes můžeme staré lout-
ky objevit! Pro pobavení nejen dětí zde do-
konce vznikla Ilegumova divadelní společ-
nost s principálem Jakubem Hojkou. Tento 

spolek dnes baví publikum s různými lout-
kami. Jednak jsou na míru vyrobené od 
profesionálních výtvarníků, v  dalších ku-
sech uvidíte vlastnoručně vyrobené kuli-
sy a  loutky i předměty nedivadelní pova-
hy. Jsou však i představení, například Hez-
ké věci vánoční, kde se můžete setkat i se 
starými pimprlaty nalezenými v  Chaber-
ských rodinách.

Dnes je loutkové divadlo neodmyslitel-
nou součástí českého kulturního dědictví. 
A loutky stále dokáží rozehrát svůj kouzel-
ný svět, v němž chytrost nejsou žádné čáry 
a dobro vždy vítězí nad zlem.

Ze zápisů chaberské obecní i školní kro-
niky z roku 1915 zpracovala 

Jana Snížková

Koledování v Kouzelné 
školičce
Krásný (i  když trochu jiný) vánoční čas 
jsme s dětmi ve školičce ukončili koledo-
váním Tří králů. Králů sice bylo mnohem 
víc, ale o to bylo veseleji. Děti ve vlastno-
ručně vyrobených královských korunách 

sice chodily jen po školce, ale potěšily pís-
ničkou v  kuchyni, v  kanceláři, v  druhých 
třídách – celou školičkou zněla dětmi zpí-
vaná koleda.

No a jaké bylo veselo, když konečně na-
padlo trochu sněhu. Na školních zahra-
dách si ho děti pořádně užívaly. Na mini 

kopečku se děti vyřádily na kluzácích, po-
stavily sněhové kamarády, z  kterých jsou 
již bohužel jen malé hromádky sněhu. Moc 
se těšíme, jestli nám ještě nějaký sníh na-
padne a budeme si hry na sněhu opět uží-
vat.

Lenka Hromadníková
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Rok 2021 
jak ho neznáme
Ještě doznívaly svátky Vánoc 
a  Nového roku, ale mrazové 

dny se nedostavily. V době nejkrásnějších 
svátků roku však udeřily v  jiné podobě, 
v podobě viru Covid-19. Když se v minulém 
roce 2020 Koronavirus objevil, bral se jako 
mýtus. Že se vše odehraje jinak a  udeří 
znovu, se nepředpokládalo. Udeřil nepři-
praveně, silou jiného mrazu. Svět se zbrz-
dil. Omezily se naše nároky a musely pře-
jít do podoby sebeobětování. Ona dosud 
neznámá pandemie nám sebrala nasbíra-
né kamínky hojnosti a teď vybírá svou daň. 
Naše životy se ze dne na den proměnily. 
Jak dalece to bude, ukáže další budouc-
nost. Naše životy se mění po celou dobu 
našeho života. Mohou to být vztahy, kari-
éra, zdraví, finanční situace, postoje, zá-
jmy. Mění se schopnosti, povinnosti, příle-
žitosti. Soubor dovedností, kam nás zavá-
dí naše vlastní schopnost. Přivádí nás to 
do stavu uvažovat jinak než dosud. Rea-
govat na dané situace je spoléhat se sám 
na sebe. Někdy je to změna nepatrná, jin-
dy zas jako vítr. Stalo se skutečností, že Co-
vid-19 zasáhl celý svět. Dynamika pomíji-

vosti je přirozeným stavem věci. Nastává 
doba promýšlení a úvah. Kam cestou vize 
jít. Musí se však uvažovat reálně. Buď, že 
to náš potenciál posílí, nebo složí. Může to 
být v rámci dnů, měsíců, roků, ta doba je 
neurčitá. Půjde život dál, bude se posou-
vat a pak se uvidí, zda bude vůle život mě-
nit a myšlení dojde k jinému poznání. Po-
stoje života nám ovládají emoce. Chceme 
ovládat druhé, ale neumíme ovládat sami 
sebe. Bude to cesta, která se nezastaví. 
Otevře lidem oči a světově i národnostně 
musí v  úmluvách kongresů podnítit státy 
a celé lidstvo odvážně jednat.

Až nastane regenerace, není od věci, 
že nastavená situace Sokol posílí. Sokol 
musí, tak jako vždycky byl, být nezastupi-
telný. Tady vzniká budoucnost našich dětí 
a budoucnost se odvíjí od těchto dětí. Tady 
může vznikat místo pro lepší šťastný život. 
Vidět svět očima mladých generací, pou-
čena z dnešních nastavených měsíců. Se-
tkávat se v  Sokole, kde je vedena jedna 
myšlenka: být spokojeni, silní a uvědomě-
lí a v dané situaci nezlomní. Buďme tam, 
kde chceme být jako společnost, nezávislí. 
Opatření má svůj význam. Budeme pouče-
ni. Život ovlivní naše emoce. Společenství 
bude naladěné v  jiné formě. Ale Sokol si 

uchová svou nezištnou tvář. Sokol má vní-
mavou duši, ne prospěchářskou, jako se to 
u některých sportovních klubů děje. Hlav-
ně zůstat u této činnosti a vést ji dál: „Jak-
mile se převezme pluh, nesmět se vracet.“ 
Staří Římané říkali: „Zachovej řád a řád za-
chová tebe.“ Vidět to jako předlohu a  fi-
lozoficky situaci vyměřovat. Aby se Sokol 
prosadil, stále lidem chybí navodit si zna-
lost prospěšnosti této organizace. Není 
stavěná na prestižní sport, ale sport, kte-
rý spojí celou řadu těch, kteří ji kladně vní-
mají, která bez efektivních možností doká-
že navodit pozitivitu. Věřit, že si cestu ke 
sportu a k Sokolu najdou i schopní spor-
tovci. Věřit, že se objeví mladá generační 
populace, která přinese oživení a úkolem 
výboru bude, ji podpořit. Vidět svět v lep-
ším světle a navodit pozitivní myšlenky. Až 
přejde pandemie, otevřou se dveře mlčení. 
Půda Sokola bude místem, kde najít sílu 
k životu. Sokol se musí ubírat dál a musí jít 
po nastavené ose tak, jako vždy šel.

TJ Sokol Dolní Chabry, 
Jiřina Knapová

Odtajnění nového zvířátka
v Jaatě
Tipovali jste, kdo může být ono nové zví-
řátko v lesní školce? Ti, kdo hádali, že no-
vým zvířetem je slon nebo chřestýš, se bo-
hužel mýlili.

Je to poník Bambi! Děti se o něj učí sta-
rat, vodit ho na procházku a také na něm 
jezdit! Z důvodů nároků na péči a prostor 
Bambi „bydlí“ ve stájích jen kousek od 
jurt – v ohradách u panelové cesty kousek 
pod čimickou točnou. Případné krmení se 
koníkům nechává u vrátek pozemku stájí. 
Do Jaaty si Bambiho často přivádíme a do 
budoucna bychom z něj rádi měli společ-
níka nejen pro děti ze školky, ale i pro cha-
berské rodiny.

Byli jsme velmi mile překvapeni, že po 
dobu vánočních svátků se chodili potěšit 
za zvířátky do Jaaty i  chaberští obyvate-
lé a nosili jim také krmení. Jsme za to vel-
mi vděční a  těší nás, že zahrada není jen 
pro školku, ale dává radost i ostatním li-
dem. Máme jen jedinou prosbu: kozy ne-
smějí žrát skořápky vajec, rajčata a papri-
ky. Proto prosíme případně ponechat ta-
kové zbytky na stříšce u vchodu do zahra-
dy a my se o vše postaráme. Moc všem ná-
vštěvníkům děkujeme!

A  máme tři nově narozená malá mor-
čátka, pro zájemce již k odběru.

Na začátku února vyrábíme s dětmi v Ja-
atě tradičně svíčky hromničky a vyprávíme 
si o Hromnicích, které jsou první předzvěs-
tí a  oslavou přicházejícího jara (alespoň 
o tu „hodinu více“ bude třeba na přibývají-
cím světle znát).

Pak se v  Jaatě již budeme chystat na 
masopust vyráběním masek. Přestože le-
tos velké oslavy v  městech a  vesnicích 
probíhat asi nebudou, zažijeme alespoň 
s dětmi v rámci naší lesní školky dopoled-
ní venkovní průvod v maskách k místnímu 
rybníku.

Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?

„Já se schovám pod mezu,
až přestane, vylezu.“

Hezké únorové dny za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková
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Chabry vedou 
v soutěži 
slušnosti
Zimní přestávka (letos 
trošku delší) dává mož-
nost k  hodnocení soutě-

ží nejen z pohledu umístění, ale i dalších 
parametrů. Jedním z  nich je soutěž sluš-
nosti  – tedy počet žlutých karet v  zápa-
sech žáků, dorostenců a  mužů. Možná to 
někoho překvapí, ale téměř všechna muž-
stva Dolních Chaber patří k nejslušnějším 
týmům ve svých soutěžích. Ostatně posuď-
te sami:
Starší žáci – žádná žlutá karta, nejslušnější 
mužstvo v soutěži. Klukům vždycky říkám: 
Vy jste od toho, abyste hráli, a od dohado-
vání se s  rozhodčím jsem tu já nebo Dan 
Mikota.

Mladší dorost – tady kluci nasbírali šest 
žlutých karet a jsou to takoví naši „rošťá-
ci“, kdy patříme k nejtrestanějším týmům.

Starší dorost – pět žlutých karet, 2. nej-
slušnější mužstvo v  tabulce. Pro srovnání 
nejtrestanější Bohnice mají karet 19.

Muži „B“  – sedm žlutých karet, 3. nej-
slušnější mužstvo v soutěži, což s ohledem 
na skutečnost, že základ týmů tvoří opět 
starší dorostenci, není zas tak překvapivý 
výsledek.

Muži „A“ – třináct žlutých karet, 2. nej-
slušnější mužstvo. Pro srovnání nejtresta-
nější Slivenec a Zbraslav nasbírali 28 žlu-
tých karet.

Výše uvedené výsledky myslím odrá-
ží dobrou práci s mládeží, kde je na fair-
play kladen nemalý důraz, a  samozřejmě 
určitou disciplínu na hřišti. Já vždycky ří-
kám svým svěřencům, že když se na zápa-
sech chovají hráči nepatřičně, tak neděla-
jí ostudu sobě, ale nám trenérům, proto-
že to vypadá, že je to takto učíme. Naštěstí 
naše hráče můžeme za podzimní vystupo-
vání na hřišti pochválit a myslím, že v tom-
to ohledu dobře reprezentují nejen oddíl, 
ale celé Dolní Chabry. Jan Škurek

Orientační 
závod 
v lesoparku
Znáte lesopark, který 

se rozprostírá mezi městskými částmi Let-
ňany, Kbely a Čakovice? Můžete si tam vyjít 
na procházku, zaběhat si, zajezdit na on-
line bruslích, ale můžete také vyzkoušet 
tzv. singletrail na kole. Právě v  tomto le-
soparku jsme pro všechny členy, rodinné 
příslušníky, ale také vaše blízké a fanouš-
ky florbalového klubu BLACK ANGELS při-
pravili venkovní hru. Tu si můžete zaběh-
nout jako orientační běh a soutěžit o věc-
né ceny, nebo si ji jen projít a užít si pobyt 
na čerstvém vzduchu spolu s rodinou. Po-
třebujete s sebou jen chytrý telefon, který 
rozpoznává QR kódy, pořádné zimní oble-
čení a dobrou náladu.

Vítězem soutěže bude vyhlášen hráč, 
který zvládne projít všechna stanoviště 
v  nejrychlejším čase, správně odpovědět 
na všechny otázky a  splnit všechny úko-
ly. Soutěž bude zahájena 16.  ledna  2021 
v sobotu a ukončena 21. února 2021. Každý 
z  účastníků má pro splnění jeden pokus. 

Přihlášku a veškeré další informace nalez-
nete na webu BLACK ANGELS. Martin Bosák

https://www.skchabry.cz/cs/
https://blackangels.cz/

