
březen – duben 2005

Vážení občané.

V tomto čísle Zpravodaje vás chci informovat o tom, co nás čeká v letošním roce, případně co se připravuje
pro rok příští.

Někteří z Vás si mohli všimnout, že začaly práce na rekonstrukci chodníků ve Spořické ulici. Budou opraveny
nejen chodníky směrem od Hrušovanského náměstí ke škole, ale budou vybudovány i chodníky na protější
straně Spořické v úseku od zastávky autobusu 202 směrem k náměstí. Bude provedena rekonstrukce povrchu
komunikace v úseku od přemostění Spořické, po ulici Velemínskou.

Současně s touto akcí probíhá výměna kabelů pro rozvod elektřiny,  kterou provádí Pražská energetika. 
V důsledku toho je celá Spořická ulice rozkopána a není pomalu kudy chodit. Tady bych chtěla poprosit Vás
občany o trpělivost. Protože jsme nechtěli, aby byly nově vybudované chodníky znovu rozkopány, souhlasili jsme
s prováděním všech prací souběžně.    

V závěru loňského roku byla provedena rekonstrukce ulice Dvorní. Její rekonstrukce je součástí staveb
prováděných v letošním roce. Dále bude pokračovat rekonstrukce ulice Pod hrází. Dokončuje se akce, která byla
zahájena v loňském roce, výstavba a rekonstrukce ulic U větrolamu, Ploskovická, Ulčova .  

Na  rekonstrukci povrchu Hrušovanského náměstí  byl zpracován projekt a práce měly být zahájeny současně
s pracemi na  Spořické ulici.V průběhu roku  však vešly ve známost investiční záměry majitelů pozemků kolem
Hrušovanského náměstí. Protože by mohlo dojít k poškození nově vybudovaných povrchů těžkou mechanizací,
požádala  MČ investora o pozdržení této akce.

V loňském roce se připravovala projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků včetně přilehlé zeleně
na Ústecké ulici. V současné době je projekt hotov pro územní řízení a pro výběr zhotovitele. Pokud všechna řízení proběhnou bez problémů
a pokud poskytne Magistrát potřebné finance, je možné v závěru roku zahájit práce na této rekonstrukci. 

V červenci letošního roku bude vybudován zpomalovací práh v Měděnecké ulici. Termín realizace byl určen s ohledem na to, že bude nutné
po dobu výstavby omezit autobusovou dopravu v lokalitě ulic Pod zámečkem a Měděnecká.  

V rozpočtu městské části pro letošní rok počítáme s pracemi na odvlhčení objektu v mateřské školce Protilehlá. Práce bychom chtěli provádět
v letních měsících. Pokud dostaneme dotaci od Magistrátu  na přístavbu nářaďovny u základní školy, chtěli bychom zahájit  ještě letos práce na
této přístavbě. 

Zadali jsme projekt na vybudování chodníku a osvětlení mezi Dolními Chabry a Čimicemi v severní části komunikace Spořické. Chceme
pokračovat v rekonstrukci cest na hřbitově a to ve spodní části hřbitova jedné cesty, v horní části použít zatravňovací dlaždice na cesty ve svahu. 

Největší investiční záměr městské části je vybudování Multifunkčního centra ( zkráceně  M-Centra ) na Hrušovanském náměstí. Protože jsme
byli zařazeni do programu "JPD 2 pro cíl Evropské unie", máme možnost čerpat z jejích prostředků finance. Ovšem tak jednoduché to není. Záleží
na mnoha věcech, od zpracování projektu pro Evropskou unii tak, aby byla ochotna tento projekt přijmout, po zajištění financování jak stavby,
tak provozu  komplexu.

Přílohou minulého čísla Zpravodaje byla anketa, prostřednictvím které jste se mohli vyjádřit  k tomu, co by zde dle Vašeho názoru mělo být
umístěno. Dotazníků jsme roznesli cca 1200, vrátilo se nám jich do dnešního dne 85. Všem těm,  kteří odevzdali dotazník, děkuji za zájem o dění
v obci.  Jak jsme očekávali, největší zájem ze strany občanů je o vybudování domu klidného stáří, následují  ordinace pro lékaře specialisty, sál
k pořádání společenských akcí , kurzy pro seniory , prostory pro sídlo úřadu, rehabilitační bazén a následují další uvedené aktivity, které však
získaly méně Vaší podpory. 

Z výše uvedeného je patrné, že se v Chabrech pořád něco děje a bude dít. Chceme, aby to dění bylo ve prospěch občanů.
Jaroslava Plevová - starostka

Dočkáme se letos publikace o Chabrech?

Občas se obracejí na naši městskou část občané s dotazem,
jak je to s připravovanou knihou o Chabrech. Protože vydání
této publikace byl můj nápad a sponzorské dary na její
vydání zajišťovali členové sociální komise již v roce 1999,
rozhodla jsem se odpovědět na všechny případné dotazy
touto formou.
Knihu o Chabrech jsem připravovala za spolupráce
s Přírodním gymnáziem, panem doktorem Sumem, autorem
knih o Janu Masarykovi a panem doktorem Eduardem
Škodou, autorem knihy Pražský chodec vypráví, již v minulém
volebním období. Studenti Přírodního gymnázia shromáždili
do jedné samostatné kapitoly informace o historii
i současnosti obce, které vydali i jako malou samostatnou
publikaci. Za pomoci pamětníků i skvělých soudobých
fotografů jsme dali dohromady velké množství krásných
fotografií, které dokumentují nejen historii a současnost
obce, ale také její postupný vývoj. Byl dokonce zadán ke
zpracování grafický návrh barevné obálky.
Několik let ležel text připraven k rozšíření a k dalšímu
zpracování, ale mezitím původní verze zastarala, protože
v Chabrech se během let mnohé změnilo, odehrály se nové
a významné skutečnosti a to vše bylo potřeba sepsat,
zpracovat a sjednotit s kapitolami již hotovými. A v téhle
chvíli nastal problém. Ukázalo se, že původní, studentský
text, má mnoho věcných chyb, že je tedy třeba ho opravit za
pomoci pamětníků, popis některých historických událostí
Chaber se i mezi pamětníky velmi rozcházel a tak má
představa, že knihu lze dokončit bez problémů za několik
týdnů po pracovní době, se ukázala jako utopie. Proto jsme
se s radou naší městské části dohodli, že pro nejbližší období
nebude možné především z důvodu omezené časové
kapacity  všech členů rady tuto publikaci vydat, alespoň do té
doby, než se najde dobrovolník, který by se této práce ujal. 
Rada na základě těchto skutečností rozhodla, že kniha
vydána nebude a tímto se tedy omlouvám všem, kteří na
vydání knihy trpělivě čekali.

Věra  Doušová, místostarostka

Výzva nejen pro starousedlíky! 
Máte doma kroniku, knížku, publikaci, spis, staré mapy, pohlednice, fotografie,
zajímavé povídání o minulosti Dolních Chaber? A byli byste ochotni se o své
poklady podělit a nechat do nich nahlédnout? Rádi bychom z nich čerpali
a ve Zpravodaji uvedli něco z dávné i nedávné minulosti naší obce. 
Zajímavé to bude jistě nejen pro nové Chaberáky, pro školáky, ale i pro
všechny ostatní, kterým není lhostejné, kde stojí jejich dům.
Pokud se najde někdo, kdo by se s námi chtěl podělit, ozvěte se prosím brzy
na adresu: Zdeněk Šír,  U Václava 89/4, Dolní Chabry,  telefon 603 52 20 73,  

e-mail: zpravodaj@tripcar.net.

Budeme s půjčenými materiály zacházet nanejvýš opatrně, můžete se
spolehnout. redakce

Pohled na lokalitu uvažovaného M-CENTRA

INFORMACE O UZÁVĚŘE

VE DNECH OD 14.4. 2005 DO 20.4. 2005 BUDE V ÚSEKU ODFRÉZOVANÉ KOMUNIKACE
SPOŘICKÉ UZAVÍRKA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVU. LINKY MHD ZŮSTANOU
V PROVOZU DLE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ. 

VÁCLAV VĚTROVSKÝ - FIRMA DUMA S.R.O. 
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 23. 2. 2005
- Starostka pí Plevová přečetla návrh rozpočtu a hovořila
k jednotlivým položkách příjmů a výdajů MČ. Příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2005 jsou ve výši 14.711.000, Kč. Příjmy a výdaje
vedlejší hospodářské činnosti jsou ve výši 2.613.100,-Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu na r. 2005
- Žádost Dr. Suma a spol. o změnu územního plánu na pozemcích,
které byly řadu let používány jako sportoviště jezdeckého oddílu
na využití všeobecně obytné. Po bouřlivé diskusi bylo rozhodnuto
žádost po upřesnění záměru opětovně projednat v Radě
i Zastupitelstvu MČ.
- Firmě D&Z byl odsouhlasen prodej dlouhodobě pronajatých
pozemků za cenu 2.000,- Kč/m2

- Odsouhlasen prodej pozemků bytovému družstvu I. Bolebořská 
- Zastupitelstvo MČ schvaluje znění kupní smlouvy na statek čp. 253
s doplněním o sankci ve prospěch kupujícího na koupi budovy čp.
253 a pozemku parcelní č. 534/1 a výměře 2444 m2 z vlastnictví sl.
Kláry Stejskalové do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa MČ
Praha - Dolní Chabry.
- MČ se připojuje ke kampani "Vlajka pro Tibet" a dne 10.3.2005 si
vyvěšením tibetské vlajky  připomene 46. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci, při kterém zemřelo 80.000 Tibeťanů
- Zastupitelé upozorňují na neukázněnost majitelů psů,
znečišťujících chodníky, nutnost prořezání  větví stromů a keřů,
které přesahují do chodníků a komunikací a na zvýšené znečištění
centrální části Chaber při výjezdu nákladních automobilů firmy
D&Z
- Na dotaz občana ke stavu chodníků na Ústecké ulici a zřízení
dětského  hřiště v horní části obce odpovídá starostka pí Plevová -
MČ se snaží o získání dotací z rozpočtu hlavního města na
rekonstrukci chodníků, na zřízení dětského hřiště nejsou v horní
části obce prostory.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 7. 3. 2005
- Byla projednána studie Multifunkčního centra na pozemku parc.č.
534/1. Kromě členů Rady byli přítomni členové Stavební komise -
paní Machytková, pan Stejskal a Ing. Stránský a pozvaný zástupce
firmy Lang-Špinar, který zodpovídal dotazy spojené s projektem a
realizací tohoto centra.
- Rada odsouhlasila letní provoz mateřských škol. MŠ Chaberáček,
ul. Protilehlá 235 bude v provozu v termínu 01.07.-18.07.2005 a MŠ
Bílenecké nám.33, v termínu 18.07.-31.07.2005.  V měsíci srpnu pak
budou děti rodičů, kteří projeví o služby MŠ v době letních
prázdnin zájem, umístěny v mateřských školách obvodu Prahy 8.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 24. 1. 2005
- Za správce počítačové sítě úřadu byl vybrán pan Robert Čermák.
- Rada MČ prodloužila mandátní smlouvu se sdružením Říh-Ni do
31.12.2005. 
- Rada se vrátila k otázce knihy o Chabrech, na jejíž dořešení si dala
termín do konce ledna 2005. Na otázku starostky - jak to s knihou
vypadá a v jakém stádiu se nachází, odpověděla PhDr. Doušová, že
vydání knihy není  v dohledné době reálné. Vznik knihy byl
iniciován ještě minulým Zastupitelstvem. Vzhledem k tomu, že na
realizaci projektu přispívali nemalou finanční částkou sponzoři,
Rada rozhodla, že v příštím čísle Chaberského Zpravodaje bude
zveřejněna omluva nejen sponzorům, ale i chaberské veřejnosti,
která se rovněž o celou věc zajímá, a sponzorské příspěvky budou
vráceny nebo se souhlasem sponzorů použity jinak. Písemnou
omluvou a vysvětlením byla pověřena PhDr. Doušová, která byla  za
vydání této knihy zodpovědná.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva dne 7. 2. 2005
- Byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 359 o výměře 242m2

panu Jiranovi za 1.100,- Kč/m2 a odprodej pozemků par.č. 621
o výměře 188m2 a 622/2 o výměře 581m2 a pronájem pozemků
parc.č. 1316/2 o výměře 5 810 m2,  par.č. 1316/23 o výměře 34m2,
par.č. 1316/3 o výměře 5m2 a par.č. 1316/24 o výměře 250m2.
Pozemky k pronajmutí  jsou v prostoru bývalé cihelny.  
- Rada schválila znění smluv, které upravují čerpání části příspěvků
pro paní Julii Dumkovou.
- Rada projednala žádost vlastníků pozemků par.č. 379, 390/1, 391
a 392/1 o změnu územního plánu a odsouhlasila změnu ze
současného využití  plochy SO 5 sloužící oddychu na využití  OV  -
všeobecně obytné s podmínkou, že pozemek parc.č. 378 se
současným využitím PSZ ( sady a zahrady ) bude využit jako hřiště
nebo sportovní plocha. 

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva dne 21. 2. 2005
- Po projednání ve finančním výboru Rada schválila rozpočet na rok 2005
- Rada souhlasila s projektovou dokumentací rekonstrukce chodníků
v Ústecké ulici a požaduje v maximální míře zachování izolační
zeleně tak, aby byl tlumen hluk vozidel projíždějících  po této ulici.
Rovněž Rada požaduje při obnově izolační zeleně použít k výsadbě
stále zelené  keře a stromy
- MČ se připojí k akci  Vlajka pro Tibet. 
- Byla projednávána funkčnost webových stránek MČ. Starostka
informovala o uzavření smlouvy s p. Havlíčkem, který se zavazuje 4x
měsíčně tyto stránky aktualizovat. Webové stránky budou plně
funkční od 01.03.2005.

SBĚR BIOODPADU V DOLNÍCH CHABRECH
I přes trvající mrazy pokračujeme ve sběru bioodpadu.
Nízké teploty zapříčinily pouze u jedné nádoby v Ládevské
ulici zamrznutí malého množství bioodpadu, který nešel
vyklopit do svozového vozidla při svozu dne 5. 3. 2005.
Ostatní svoz nádob proběhl bez problémů. 
Vánoční stromečky: Po vánočních svátcích byl obsah nádob
převážně tvořen pečlivě nastříhanými stromečky. Byli jsme
příjemně překvapeni až s jakou pečlivostí jste takto
stromky rozstříhali. Robustnější vánoční stromky, které
nebylo možné takto připravit do nádob, byly samozřejmě
také sebrány při svozu a odvezeny na kompostárnu.   
Čistota sběru: Jistě mnozí z Vás zaznamenali, že při svozu
asistuje další vozidlo, jehož osádka monitoruje různé

parametry tohoto zkušebního projektu jako např. počet přistavených nádob,
provádí fotodokumentaci a v neposlední řadě je kontrolována, ve spolupráci
se svozovou posádkou, čistota sběru. 
Bohužel při posledním svozu jsme zaznamenali znečištění sbíraného
bioodpadu a to především obalovým materiálem. Nejen obyvatelé objektu
v Perštejnské ulici, č.p. 319 odložili plastové obaly do nádoby na bioodpad. Po
vyklopení bioodpadu na kompostárně bylo znatelné, že viníků za znečištění
je víc. Jednalo se o pouhý omyl nebo někdo záměrně ničí snahu ostatních
přispívat sběrem bioodpadu k ochraně životního prostředí? Přestože ještě
nebylo vhozeno do žádné schránky upozornění, že byl do hnědé nádoby
odložen nevhodný odpad, jsou již některé objekty zaevidovány z důvodu
nečistoty sběru a možná brzy bude uplatněna myšlenka „Třikrát a dost!“. 
Je na místě zmínit, že v Dolních Chabrech se nachází celkem 14 stanovišť
tříděného sběru papíru, skla a plastů, kde mohou občané bezplatně odložit tyto vytříditelné složky
komunálního odpadu. 
Množství sběru: Během zimních měsíců významně pokleslo množství sbíraného bioodpadu. Při svozu

5.3.2005 bylo vysbíráno 1,32 tun bioodpadu ze 106 přistavených
nádob. Průměrná hmotnost 120 litrové nádoby byla 10,92 kg, 240
litrové nádoby 21,84 kg. Celkové množství bioodpadu ještě pokleslo
o 5 % o proti minulému svozu. Množství bioodpadu by se mělo
začít zvyšovat v průběhu dubna.
Internetové stránky: Z důvodu inovace internetových stránek Prahy
došlo ke změně umístění informací na těchto stránkách. Informace
o odpadech v Praze najdete na stávající adrese www.praha-
mesto.cz/odpady pomocí internetového vyhledávače. 
Exkurze: V souvislosti s přednostním zpracováním bioodpadů byla v říjnu 2004 zprovozněna kompostárna
Malešice. Vzhledem k její lepší dostupnosti v porovnání s kompostárnou v Úholičkách, kam je bioodpad z Chaber
odvážen ke zpracování, bude pro občany Chaber pořádána exkurze této kompostárny s prezentací způsobu
aerobního kompostování bioodpadů. Termín konání a přesné místo se včas dozvíte prostřednictvím
Chaberského zpravodaje a internetových stránek Prahy.
V příštím čísle najdete: informace o tříděném sběru komunálních odpadů v Praze, kalendář svozu na následující období.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 21. 3. 2005
- Rada MČ kladně projednala  žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 1407/1, k.ú. Dolní Chabry v blízkosti zrevitalizovaného potoka.
- Rada přijala petici 132 občanů, která se týká řešení dopravní
situace v obci. V této petici je vyjádřen požadavek vyřešit dopravní
situaci v lokalitách: ulice Spořická, křižovatka Spořická - Kobyliská -
Osecká a Kobyliská - Prunéřovská. Petice bude předána
odpovědným orgánům pro dopravu. 
- Rada nesouhlasí s trvalým ani dočasným záborem pozemků
v souvislosti se stavbou silničního okruhu (vedení tras technických
a inženýrských sítí a úpravy tělesa silničního okruhu).  Stavba
okruhu v trase 518 a 519 výrazně zatíží občany Dolních Chaber
zvýšením dopravy a zhoršením životního prostředí exhalacemi
a hlukem. Při zpracování studie znečištění nebyl brán v úvahu fakt,
že Dolní Chabry se rozkládají v údolí, které má být přemostěno
a které již nyní bez zátěže desetitisíců aut bývá zamořeno smogem.
Dvouproudá komunikace Spořická je již dnes silně přetížená (80-
100 aut za hodinu) a nebezpečná. Ústecká ulice vede středem obce
a zintenzivnění provozu by mělo negativní dopad na bezpečnost občanů.
- Rada souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství s občanským
sdružením Sluneční Dvůr, zabývající se aktivitami volného času pro
děti a rodiny s dětmi. Nejedná se o finanční podporu tohoto
sdružení, ale o podporu projektu na získání dotací. 
- PhDr. Doušová informovala o přidělování grantů v letošním roce.
Bohužel se nepodařilo získat grant pro knihovnu Dolní Chabry,  ale
byla přidělena účelová dotace ve výši 19 400,- Kč.
- Bylo požádáno také o přidělení dotace na odvlhčení zdiva v MŠ
Protilehlá, vybavení školních hřišť a přístavbu nářaďovny v ZŠ.
- Rekonstrukce vozovky v ulici Spořická potrvá do 15.5.2005.  
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Hromadné očkování psů a koček
Ve středu dne 18.5.2005 od 18.30 hod. proběhne před ÚMČ
hromadné očkování psů a koček. Psi musí být přivedeni na
očkování dospělou osobou, v žádném případě ne dětmi.

Vakcína proti vzteklině:  80,- Kč
Kombinovaná vakcína:  250,- Kč
Cena je stejná i pro kočky. 
Nový očkovací průkaz:   20,- Kč
Nezapomeňte na očkovací průkazy!

ŠKOLSKÁ A SPORTOVNÍ KOMISE ÚMČ DOLNÍ CHABRY
Naši komisi tvoří: A.Nigrinová, J. Vokáč, H. Řepková, M.Hofman, M. Pexa,
p.Vlčková a p.Koutková. Stálými a výkonnými hosty jsou L. Nikodýmová, 
J. Kubelka a pan Pospíšil.
Sportovní akce při TJ ZŠ D.Chabry, v Sokole  i na fotbalovém hřišti zajišťují
p. Vokáč, Pospíšil a Hofman, kterým komise ze svého rozpočtu přispívá na
jejich činnost.Volejbalové, fotbalové, ping-pongové a jiné turnaje,
maškarní plesy, běh G. Péši, plesy, pravidelná cvičení pro děti i dospělé - to
je oblast, která v Chabrech kvete právě díky výše zmiňovaným pánům. Jsou
to stálice na chaberském sportovním nebi, kteří nezištně vytváří sportovní
atmosféru pro všechny generace.
Komise dále organizuje Masopust a Dětský den - dvě mamutí akce, 
se kterými je poměrně dost práce a věřím ,že je Chaberáci ocení. Dále
pořádáme různé soutěže pro děti, besedy, vánoční koncerty.Jednou ročně
zajišťujeme zájezd pro nejaktivnější žáky ZŠ.
Těšíme se, že ZŠ do budoucna obnoví vánoční a velikonoční oslavy 
ve škole, které měly vždy senzační atmosféru.
V neposlední řadě členové komise přispívají do Zpravodaje svými články,
postřehy, zkušenostmi.
Žiji v Chabrech 4 roky a jsem velmi překvapená, jak členové naší komise
prožívají aktivně všechny chaberské události. Obdivuji Jardu Vokáče,
Hofíčka i p. Pospíšila jak dýchají pro sport v Chabrech, stejně jako paní
Nikodýmovou, jak rodinně pracuje s dětmi a vytváří jim kvalitní prostředí.
Obdivuji Hanku Řepkovou, neúnavnou aktivistku ve všech kulturních
oblastech. Určitě bych nechtěla zapomenout na Zdeňka Šíra, který nejen
vede Zpravodaj, ale vytváří diplomy a detailně fotí všechny akce.
Věřím, že činnost všech těchto lidí těší všechny malé i velké Chaberáky 
ve všech ročních obdobích.

Alena Nigrinová, předsedkyně komise

Velikonoční  koncert
První dubnovou sobotu, 2. 4. v 15 hod.
se uskutečnil v kostele sv. Jana
Křtitele Velikonoční koncert
duchovních árií pro soprán a alt
z děl J. S. Bacha, F. Handela, W. A.
Mozarta, A. Dvořáka a dalších.
Sváteční slovo přednesl pan farář
ThDr. Prokop.

Co připravila kulturní a sociální komise na nejbližší
měsíc?
V druhé polovině dubna chystá komise jednodenní výlet do Jílového,
kde se budou moci účastníci seznámit s muzeem těžby drahých
kamenů a do blízkého Mníšku pod Brdy.
Kromě toho připravujeme  sebepoznávací kurz s návodem, jak postu-
povat při nespavosti a depresi (anebo jak jí předcházet), jak se naučit
říkat ne a jak si užívat volné chvíle.
Pro velký zájem se bude opakovat kurz vitráže, každý účastník si bude
moci vytvořit vlastní šperk.
Termíny všech dubnových akcí budou zveřejněny včas na vývěsních
tabulích našeho úřadu.
V únoru a v březnu naše komise zorganizovala pro milovníky pěší
turistiky a historie několik vycházek po Praze (termíny jsou vždy
k dispozici na vývěskách), každý čtvrtek v 1915 se scházejí před
budovou ZŠ milovníci sborového zpěvu (každý nový zájemce je vřele
vítán), předposlední víkend v únoru jsme zorganizovali zájezd do
termálních lázní v Podhájské spojený s prohlídkou historických památek
blízkého okolí. Věra Doušová, předsedkyně komise

Vážení občané Dolních Chaber,
zcela náhodou se k nám dostala informace, že někteří z Vás bojují proti našemu
plotu. Dovolte tedy, aby i my jsme se mohli vyjádřit k tomuto problému.

V obou přilehlých komunikacích Osecká, Spořická je velký provoz, který
produkuje značný hluk a obrovské množství výfukových plynů.

To, co nás vedlo k oplocení domu tímto způsobem byl jednoznačně pud
sebezáchovy. Dokonce jsme usilovali oplot plný avyšší, aby hlavně oblaka dýmu
z křižovatky se na náš dům valila v co nejmenším množství.

Sepsali jste petici, že nesouhlasíte s tím, že plot nebrání výhledu do křižovatky.
Vyjádření odborníků znáte. Když automobil zastaví na hranici křižovatky, tak je
vidět do takové vzdálenosti, že lze projet zcela bezpečně při dodržení všech
předpisů.

Kdyby petice žádala vyřešení dopravní situace v křižovatce, u školy a vůbec
celých Dolních Chaber připadalo by nám to na místě, ale problém zúžit na náš
plot jako bod první nám připadá nefér.
Ostatně není nám jasný cíl této akce, zda zbourání plotu, nebo nějaké jiné opatření?

To, že v Dolních Chabrech je dopravní situace hrozná, je skutečnost, která
opravdu zaslouží pozornost, ale zbourání jakéhokoli plotu tuto věc zcela jistě
nevyřeší. Každý den se hned u našeho domu rozjíždí několik stovek aut a my
jsme přesvědčeni, že náš plot chrání nejen náš dům, ale i domy pod námi.

Celé kolony aut jezdí každý den ze sídlišť Čimice, Bohnice a Trója přes Dolní
Chabry do Globusu a Tesca. Když podobná situace vznikla ve Zličíně, tak místní
obyvatelé si vymohli, že obytnou zónu lze projet pouze jedním směrem.
Druhým jen na povolení. Samozřejmě zličinští mohou komunikaci využívat
obousměrně.  Zde by tato varianta také hodně pomohla.

Z této pro nás hodně nepříjemné situace ovšem vyplývá jedno obrovské
pozitivum a to, že dolnochaberští občané mají velký zájem osvou městskou část
a když dokážou bojovat proti plotu svého souseda, dokážou se postavit i proti
obchvatu a vybojovat i lepší dopravní situaci.

V. Tomšů s rodinou.

Novinky z o.s. Nad Drahaňským údolím
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás  jako obvykle v několika bodech seznámili
s novinkami v našem sdružení a dalším děním kolem
severozápadního segmentu silničního okruhu:
Nesouhlasný dopis ŘSD - na Ředitelství silnic a dálnic jsme
zaslali dopis vyjadřující nesouhlas s variantou J.
Valná hromada - ve čtvrtek 3.3.2005 se konala v Dolních
Chabrech 1. valná hromada našeho sdružení.
Zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic - návrh zákona
byl na 41. schůzi poslanecké sněmovny vrácen do obecné
rozpravy 2. čtení a 22. 3. na 42. schůzi prošel obecnou
a podrobnou rozpravou, výsledek 3. čtení nebyl do uzávěrky
Zpravodaje znám.
Denní tisk - na zpravodajském serveru iDnes.cz byl zveřejněn
Otevřený dopis ministru financí České republiky Bohuslavu
Sobotkovi podepsaný občany Prahy 6 - Suchdola. Dopis byl
zaslán na Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí.
Všechny dokumenty, články  a mapky, které má sdružení
k dispozici jsou nyní k nahlédnutí i v místní knihovně.

Hana Francová a Štěpánka Venzlová za občanské sdružení
Nad Drahaňským údolím

email: info@drahan.aktualne.cz, internet: www.drahan.aktualne.cz



Poděkování
Opět se vtírám do Vašeho soukromí,
tentokrát abych bilancovala uplynulé
masopustní veselí, k jehož účasti  jsem Vás
vyzývala.Ti z vás, kteří jste se účastnili
v minulých letech, si jistě všimli i podstatně
menší podpory občanů, což se projevilo na
prostřených stolech. O to více chci podě-
kovat všem, kdo nelitovali času a peněz
a zasloužili se o zajištění průběhu masopustu
a naše pohoštění. Jsou to pí. Jurečková,
Řepková, Kubíková, Dvořáková, Venclová,
Machytková a dále maminky a zaměstnanci
MŠ na Bíleneckém náměstí. Díky i za sladké
pusinky, které napekla pí. Šírová. Největším
dílem přispěla cukrárnička „Na pěšině“ pí.
Součkové, která věnovala koláče, zákusky a 3 dorty pro děti. Dále chci
ještě poděkovat pí. Vomáčkové a p. Radoušovi z potravin Chabry, kteří
se, jako při všech akcích, postarali o sladké dárky pro maskované děti.
Děkujeme i novému principálovi Filipovi Šírovi. Díky za skvělou mode-
rátorskou práci pí. Nigrinové a p. Šírovi, jehož fotografie z průběhu
masopustu si můžete prohlédnout na internetových stránkách.
V neposlední řadě chci poděkovat manželům  Stejskalovým, kteří se již
stali neodmyslitelným zázemím všech našich akcí. Úplně nakonec bych
Vás chtěla požádat, abyste dokázali zpomalit své hektické životní
tempo a zúčastnili se aktivně, či pasivně akcí, jimiž se snažíme stmelit
občany a vytvářet přátelství a soudržnost nás všech. M. Vlčková 
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Usmálo se na nás slunce…
USMÁLO SE na všechny vodníky, zvířátka, carevny, člověče
nezlob se, lyžařské vleky, krabice a jinou havěť, co si říká
MASKY. 
USMÁLO SE na všechny strýce a tetičky včeličky, co se na
Masopustu podíleli (Jarda Vokáč, Dalibor  Stejskal, Hanka
Řepková, Šírovic kluci, paní Vlčková, paní Machytková atd).
USMÁLO SE na všechny sponzory (Vomáčkovi, Cukrárna
Na Pěšině, hospody U Kulhánků, U Míšků, U Karla
a především na ÚMČ Dolní Chabry). 
USMÁLO SE na všechny, kdo přišli v masce i bez, aby
se POTKALI jako CHABERÁCI. Staří i mladí, staro
i mlado usedlíci. 
... a je celkem jedno, co se povedlo to
odpoledne více či méně. Děti se potěšily,
Rodrovic mimina výskala radostí (jak by né,
když je sponzorovala firma ALWAYS)
a my starší jsme si dali jedlou jitrničku
se svařákem. 
Tak zase VE ZDRAVÍ příští rok AHOJ! 
(workoholikům slibujeme v roce 2006
sobotní termín a hlavně MASOPUSTNÍ
termín).     Alena Nigrinová,

školská a sportovní komise

Masopust v naší „pohádkové školičce“
O tom, jak se nám v obci daří organizovat vlastní masopustní den, si každý
udělá svůj obrázek. Pro nás ve školce však masopust není jen ten jeden
den, kdy vyrazíme po obci. Máme v našem školním vzdělávacím progra-
mu zařazeno seznamování s lidovými tradicemi a takový masopust 
je báječná příležitost, jak náš záměr uvést do praxe. 
Nejprve jsme s maminkami vymysleli a připravili materiály  - obarvili
a naškrobili prostěradla na zeleno, nakoupili trička, velká kluba pen-
tliček (jen ty pak nastříhat na 50 masek, to bychom bez maminek
nezvládli). A pak už se herny přeměnily v pracovní dílny a každý se
podle svých sil snažil pomáhat při výrobě své vodníčkovské masky.
No a při té společné práci se děti báječně učily, jak pomáhat
kamarádovi, jak kamaráda o pomoc požádat, že to kouzelné
slovíčko prosím a děkuji je v životě stále moc důležité. Některé
děti jsou ještě opravdu malé a pravděpodobně si vyprávění o tom,
co vlastně masopust je a jak ho lidé dříve slavili a prožívali
nezapamatují, ale to nemění nic na tom, s jakým zaujetím naše
vyprávění poslouchaly. Samozřejmě, že i u nás ve školce rádi

přednášíme a zpíváme, a tak jsme se naučili několik říkanek
a písniček o vodníčcích a veselicích, a zpívali je kde se dalo.

I pohybová hra „Na vodníčky“ se nám do programu hodila a my si
při ní pěkně zařádili, jak se na naše předškolní období sluší. 
Již tradičně jsme připravovali před školičkou stánek s občer-
stvením pro masopustní průvod, do kterého bylo zapotřebí nachystat
dobrůtky. Naše maminky a babičky se i letos moc snažily, ale i my
jsme napekli spoustu výborných, plněných rohlíčků. Takové pečení,
kdy válíme, vykrajujeme, plníme a ochutnáváme je moc fajn
činnost a určitě už teď víme z čeho je těsto a co a jak s ním dělat. 
Ještě vyzdobit okýnka, aby všichni viděli, že naše školička je teď právě

spíš jeden velký rybník se spoustou rybiček (které děti namalovaly)
a velkým hejnem neposedných vodníčků. 
Když pak nastal očekávaný den MASOPUSTU, přeměnily se
všechny děti i náš personál, který má pochopení pro každou
legraci, v hemžící se hastrmánky a po ulicích a na náměstí jsme si
vesele zaskotačili.

Radost byla o to větší, že jsme byli masopustní porotou
oceněni a obdarováni pohádkami na videokazetách, při
kterých se nám bude příjemně usínat. 
Doznívání masopustu ještě pokračovalo, když jsme se po
neděli sešli a sdělovali si prožité zážitky. Toto nejlépe
vystihují obrázky, které děti namalovaly a dodnes nám

zdobí prostory školky. 
Myslím, že teď si mnozí spíše dokáží představit, jak v naší

pohádkové školičce žijeme.
Že peníze, které byly vynaloženy na rekonstrukci staré budovy, kde naše
školka sídlí, byly věnovány na dobrou věc.
Jen ještě zbývá jmenovitě poděkovat za dobrůtky, které jste měli možnost
ochutnat ve stánku „U vodníčků“. Ty pro vás napekly dámy: paní Vlčková,
Doksanská, Hojková, Zahradníková, Cranfordová, Hlaváčková, Horová,
Dvořáčková, Šebková, Balounová, Fremundová, Fólová, Varhová, Farská,
Tupá, Čamrová a Draxlerová.  

Za všechny z naší školky Bílenecké náměstí 
Lenka Nikodýmová

Jaký byl Masopust 2005?
Je mrazivý začátek března, ale pohled na fotky z masopustu zahřeje u srdce a rozhýbe bránici. Kolegové v práci žasnou : "Vy se teda dovedete
odvázat !" Sleduji průvod znovu, v klidu, vracím se k nejlepším fotkám a s odstupem dvou týdnů jsem mnohem spokojenější. Hospodyňky letos málo
napekly (kromě maminek a zaměstnankyň dolní školky). Předsedkyně pořádající školské a sportovní komise doháněla výpadek v cukrárně a chyběla
při zahajování masopustu. Pozvaný dětský folklorní soubor Kytice zklamal, některé krásné masky se rozutekly ještě před vyhlášením výsledků, ale
nic z toho mě už netrápí. Krásné nápady a odvaha je uskutečnit a spokojené úsměvy účastníků, zachycené na fotografiích, v paměti zůstávají.
Právo masopustu dostalo podobu starého rychtářského práva s vyřezávanou ručkou. To předala paní starostka deputaci, složené ze skotského
principála, ruské carevny a počurávajících se batolat (pod dohledem diplomované sestry, samozřejmě). 
Všichni, kdo se zúčastnili, vědí, že jako nejlepší dospělý tým byla vyhlášena batolata rodiny Rodrových a jako bezkonkurenčně nejlepší dětský
tým svatba 4.B. Odměnu za první místo v kategorii předškoláků si odnesli vodníčci s hrnečky, kteří přišli z prostředního rybníka, co je hned pod
dolní školkou. Porotu zaujal i lyžařský vlek Tomšovic Zahrádky,             figurky Člověče nezlob se, rytíři z družiny Praotce Čecha, stonožka a mnozí další. 



„Rozjímání“ nad vznikem masky
Ticho, které zavládlo u kuchyňského stolu, bylo rušeno jen občasným
cinknutím lžíce. Rodina Zahradníků - to jest dráb (otec), poddaní
(mamka a šestiletá dcera) a rebelující nevolník (já) - zasedla k obědu.
Všichni jsme se nimrali v polévce a nevěděli jsme, jak vylepšit tu
tísnivou atmosféru. Blížil se Masopust a my stále nevěděli, za co
máme jít. Chtěli jsme mermomocí obhájit diplom, který jsem minulý
rok dostala za Jóžina z bažin (3. místo). Ale jak to udělat…
První se ozvala sestra Lucie: „Tak co? Vymyslel někdo něco?“
„Nemluv s plnou pusou“ - umlčel ji otec, ačkoliv její talíř zel
prázdnotou. „Já bych dala něco originálního.“ Dovolila jsem si
pípnout, i když jsem znala otcovu odpověď: „Tos nám teda
pomohla“. „Chtělo by to něco zimního“ prohlásila mamka
a tím zúžila výběr. Pak se nápady střídaly:
„Sněhulák“ (otec)
„Vločka“ (matka)
„Jaká kočka?“ (sestra)
„Vločka, ty pako“ (já)
„Sněhulák je trapnej a nevim, jak chcete udělat vločku. To se
chcete rozstříhat?“ (já).
Nastala krátká odmlka. Pak otec upřel zasněně oči do dáli a hlesl:
„Vlek….“. „No jo, vlek, ale jak…“ začala mamka a potom se taky
odmlčela. Vzduchem začaly létat návrhy: 
„Budeme jako sloupy“ (otec)
„Na ramenou provaz“ (mamka)
„Cedule s nápisem - tu si vezmu na starost“ (já)….
Masopust jsme si užili, diplom jsme obhájili. Překonala nás rodina
Rodrova, která se maskovala za kojence.

Jitka Zahradníková (13 let)
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Kdo byl nejlepší? 
Už jste hráli MASBAL? Pokud ne, budete mít příští
rok možnost si to vyzkoušet. Letos proběhl 1.ročník
turnaje v masopustním fotbalu. Hrálo se ve

zkráceném čase 2x10min. Pro zpestření, neboť
masbal je především legrace, se hrálo

s volejbalovým míčem. Netypický míč byl
zvolen záměrně, masbal je totiž také
připomínkou dávné historie, neboť
předchůdce fotbalu se pro svou drsnost
a divokost směl hrát jen v období
masopustu. 
Do turnaje se přihlásila i sportovně
založená děvčata, ale nakonec to byla ryze
chlapská záležitost. S přehledem se prosadil
chaberský fotbalový dorost. Nejvíc vítězství
získali hráči 4.A. Porazili postupně třetí,
čtvrtou, pátou     a šestou třídu, se
sedmáky prohráli        velmi těsně 4:5.

Sedmáci podlehli               osmákům 1:7,
devátáci už jen 6:8. Osmáci, vítězové

turnaje, se v závěrečné                          exhibici
utkali s týmem principála,                      který zvítězil
9:7.

Masopust očima malého vodníka
Už jsme se moc těšili, ani dospat jsme v pátek 4. března ve školce nemohli a hned po svačince jsme se začali oblékat. Na kombinézu natáhnout zelené
tričko s našitými pentlemi, na čepici přidělat barevné vlásky, pomoct mladším s obouváním a hurá na masopust. Všechny paní učitelky jako vodnice a my
děti jako vodníčci. To byla fuška vydrápat se na kopec ke školnímu hřišti! Čekání jsem si krátil pošťuchováním miminek, no miminek, byli to normálně
velký dospělí, oblečený do dupaček, měli bryndáky, krajkový čepičky a dokonce plíny! Chtěl jsem jim sebrat lahvičku s pitím nebo alespoň piškotu, ale
nenechali se oblafnout..
Potom mluvil náš soused Filip Šír - toho jsem poznal, i když měl sukni. Vůbec byl divně oblečený, připomínal mi tatínka z pohádky o jezeru Loch Ness.
Zamával vyřezávaným kusem dřeva a zahájil průvod. Paní učitelka nám řekla, že je to rychtářské právo. Ten pán - říká se mu principál - oblečený jako
Skot, si pro něj byl už předtím u paní starostky. Je to na mě nějak složitý… tak Filip, principál nebo Skot?
Přidala se k nám i mamka, školáci, dospělí a také muzikanti. Líbilo se mi, že policie řídí dopravu, u silnice musela auta stát. Došli jsme ke školce, kde bylo
připravené občerstvení U vodníčků, co napekly naše maminky nebo babičky. Nabral jsem si zásoby do hrnečku pro dušičky a rozhlížel se kolem sebe.
Líbili se mi dárečky - tahal jsem je za mašle, jo i nevěsty a ženichové byli prima. Vodili se za ručičky, hyhňali se, šlapali si na závoj - taky jsem se občas
přidal, přiznávám. Poznal jsem i maminku Lucky Zahradníkové - s ostatními dělala lyžařský vlek, na kterém jezdím u babičky Adélky v Krkonoších. 
Hudba začala znovu hrát, pokračujeme zase do kopce. Začínají mě bolet nožičky. Za velkou křižovatkou, kde musel zastavit i autobus, závidím malým
prckům, co je mámy nesou, nebo je vzali tátové na ramena. Ta moje mě alespoň vzala za ruku. Udělal jsem ji ve školce masku indiánské kočky, přidala
k tomu marathónský dres a medaili, takže říkala, že je indiánská kočka, co uběhla marathón. 
Konečně se otáčíme a jdeme z kopce. U cukrárny škemrám, že chci něco koupit, ale máma říkala, že už je to kousek a že bude u kapličky spousta dobrot.
Šašek - neboli maminka Klárky Nigrinové, nás vítá. Následuje defilé masek, nebo co, no prostě jsme vylezli na stupínek, zazpívali písničku o vodníčcích
a takhle se postupně představili všichni ostatní.  I brácha jako brouček, velký holky jako housenka, strašáci, rytíři a loupežníci, kuželky, princezny, víly,
méďové, kočičky,… moc se mi líbil zelený Shrek. Dospělí nezůstali pozadu - vlek Zahrádky, carevny s Ivánkem a dědečkem Hříbečkem, jako poslední se
batolila mimina pod dohledem zdravotní sestřičky.
Chvíli jsme s klukama a holkama ze školky lítali, honili se, vymetli každou kaluž, chodili mlsat, občas se zastavili u svých maminek, zatancovali si s Kyticí
a nakonec si šli pro dort za nejlepší kolektivní masku pro předškoláky. Klárčina maminka ukončila tuto akci, poděkovala všem tradičním i novým
sponzorům, pozvala nás ještě do Slunečního dvora na opečeného buřta… ale to já už chtěl domů. Dnes toho na mě bylo nějak moc, moc zážitků, moc
sladkostí…
Maminka chce ještě něco dodat, dávám jí slovo: Domů vláčím video kameru, mokré rukavice, odložené vodnické vlasy i s hrnečkem na dušičky. Kluci
jsou unavení, broučkovi smutně visí jedno tykadlo, krovky nakřivo - což je známka toho, že se dobře bavili, masopust si užili a v duchu se těšili na ten
příští. No, to asi ne, děti tolik dopředu neplánují, ale věřím, že nezamaskovaní dospělí se polepší a za rok se též masopustně vyparádí, aby náš průvod
byl ještě pestřejší a veselejší.

Katka alias Indiánská kočka a vodníček Míša Hanák 
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Kdo rád dává , dvakrát dává..
Také vám někdy připadá, že lidé jsou neteční a nejeví o sebe
zájem? Že už to není, co bývalo, že žijeme v uspěchané
a nemilosrdné době, kde jeden nenajde pomocnou ruku,
když bude nejhůř? Zdá se nám to, či je to výsada doby, že se
o sebe lidé nezajímají. Ano, doba se změnila. Kariéra určuje
hodnotu člověka a peníze jeho moc. Je to však jen jedna
strana mince. Poznala jsem, že v Chabrech jsou ještě lidé,
kteří dovedou obdarovat své spoluobčany. Nevěříte? Ale
ano. Je to tak.
V naší knihovně si dárci knih podávají dveře. Knihy, které
přinášejí, jsou hodnotné a pro knihovnu jsou přínosem.
A tak bych chtěla jménem celé čtenářské obce poděkovat
našim skvělým spoluobčanům a vzkázat jim, že si jejich darů
moc vážíme a že jsme rádi, že žijí s námi, protože víme, 
že když nám bude nejhůř, podají nám i tu pomocnou ruku...

Sylvia Šírová, knihovna Dolní Chabry

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry vás zve na

IX. ročník běhu Velká cena GUSTAVA PEŠI
SOBOTA 16.dubna 2005

GUSTA PEŠA (7.3.1921 - 28.2.1990) od roku 1957 absolvoval 305 maratonů a drží
rekord v uběhnutých maratónech, kdy ani jeden nevzdal. Vzpomínáme na příkladného

člověka a sportovce.

Jak oslavíme 60. výročí konce války v Chabrech?
Nikomu jistě nemusíme připomínat, že letos uplyne 60 let od konce války.
Tuto skutečnost nemusíme připomínat zvláště nám, obyvatelům Chaber,
neboť pražské povstání zaplatilo životem i 23 chaberských občanů.
Jsou mezi námi ještě mnozí pamětníci, např. nejstarší občan Chaber, pan
Šoltys, kteří si Pražské povstání ještě živě vybavují se všemi podrobnostmi
a dokáží svým poutavým vyprávěním přenést i na nás, kteří jsme toto
období nezažili, jeho nezapomenutelnou atmosféru. Avšak kolik takových
pamětníků v Chabrech ještě najdeme? Snad jen v rodinách padlých se ještě
z generace na generaci přenášejí autentické informace o posledních dnech
války a prvních dnech pražského povstání na našem území, neboť členové
těchto rodin nasadili to nejcennější, své životy. Avšak, co o tom víme my
ostatní? Přesto, že to byli naši sousedé, lidé, kteří kdyby byli jen o málo
méně stateční anebo měli o něco více štěstí, mohli se dnes radovat z jarního
sluníčka a ze svých vnoučat. Nejsme jim povinni věnovat alespoň jednou za
rok vzpomínku? 

Před třemi lety, když jsme oslavovali 57. výročí konce války, jsme
jim takovou více než důstojnou vzpomínku věnovali. Kromě
obvyklého pietního aktu jsme díky šlechetnému sponzor-
skému daru a iniciativě JUDr. Antonína Suma odhalili sochu
padlým chaberským hrdinům, která byla instalována

u kostela sv. Jana Křtitele a stala se tak druhým stěžejním
pietním místem obce. Prvním pietním místem je památník

věnovaný padlým chaberským občanům, který stojí
v parku před základní školou a připomíná konkrétní
jména a data narození a data úmrtí. K tomuto pomníku
celá léta nosí každoročně květy jak představitelé obce,
tak i zástupci Sokola Chabry. Občas u pomníku můžeme
vidět i babičku s vnoučaty, či školáky. Nejsme tedy tak
lhostejní, jak se v našem počítačovém světě předpokládá.
Jak tedy vzpomeneme tentokrát na tuto významnou
událost?
V pátek, 6.5.2005 od 14 hodin, bude v areálu
u základní školy zahájena vzpomínková akce, jíž se
zúčastní kromě členů zastupitelstva, představitelů škol,
sportovních, společenských a zájmových organizací
i skuteční účastníci pražského odboje, jako je čestný
občan Chaber JUDr. Antonín Sum a další členové

předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu.
Svoji účast přislíbil také pan RNDr. Igor Němec, radní
hl.m. Prahy pro kulturu.
Na programu bude uvedena kromě pietního aktu
také hudební produkce dětí chaberských škol 
i pěveckého sboru kulturní a sociální komise zastu-
pitelstva MČ Praha - Dolní Chabry.

Věra Doušová, místostarostka

start: 
dospělí ve 1400 hod.
děti       v 1030 hod.

Přihlášky a šatny:

Sokolovna Dolní Chabry
Měděnecká 44

30 min. před startem

Doprava:
Bus 162 ze stanice „Ke Stírce“
v Praze 8 (1200, 1230, 1300)

Trať:
Je značena na stezkách Draháňské-
ho údolí

Pro žáky a žákyně je sraz v 1000 hod.
na konečné autobusu 162 Pod zámečkem.

Kategorie:
děti do 6 let 200 m
mladší žáci 7-10 let 400 m
mladší žákyně 7-10 let 400 m
žáci 11-15 let   1000 m
žákyně 11-15 let   1000 m
1130 hod. vyhlášení vítězů kategorie dětí.

Karneval

Dne 26. 2. 2005 se uskutečnil karneval
pro chaberské děti v naší sokolovně.
Prostředí, v kterém děti za přispění
rodičů mohly uplatnit svoji fantazii při
zhotovování masek a úborů, se
neobešlo bez napínavých soutěží
a výběru cen za podaný výkon.
Rozjařené a rozesmáté výrazy mladých
účastníků nám byly odměnou.

Miroslav Pospíšil, 
starosta Sokola 

Celý svět 8.května oslaví 60.výročí
konce II.světové války
Připomenou si ho i Dolní Chabry. Pro ty, kdo
si chtějí oživit dávné události a pro ty, kdo
se s chaberskou historií teprve seznamují,
přinášíme článek studenta Karla Horčíka
o květnových událostech roku 1945.
Současní i bývalí žáci chaberské základní
školy toho vědí o II.světové válce docela
dost. Již několik let zve škola v květnových
dnech účastníky bojů na západní i východní
frontě a žáci I. i II. stupně  jim s velkým
zájmem naslouchají. Všichni Chaberáci,
kteří mají zájem, se mohou spolu
s vlastivědným kroužkem při ZŠ vypravit
v květnu do leteckého muzea v Kbelích.
Bližší informace naleznete na internetových
stránkách školy (zschabry.webpark.cz).
Najdete tam i sborník žákovských prací
s názvem CO VĚDÍ O II. SVĚTOVÉ VÁLCE.
Hana Řepková

Pomníčky
Také v Chabrech je na různých místech
umístěno na domech několik pomníčků se
jmény padlých z květnového povstání.
Chabry v posledních dnech války hrály
docela důležitou roli, protože leží podél
silnice, která spojuje Zdiby a Kobylisy. Tudy
mohly přijít německé posily z Klecan, kde
bylo vojenské letiště a posádka s několika
tanky. Na silnici od Zdib vyrostlo do rána na
6. května celkem 5 barikád. Brzy ráno
vyrazili z Klecan Němci na Prahu. V cestě jim
kromě barikád bránili i 2 kulomety a u první
barikády i střelci a pancéřové pěsti. Po
prvních bojích byli Němci nuceni zastavit
postup a čekat na posily. Odpoledne už měli
naši proti sobě velkou přesilu
podporovanou děly, tanky a kulomety a byli
nuceni se stáhnout. I přes to pomohli zdržet
německé posily táhnoucí na Prahu o celých
24 hodin. Němci se za to mstili. Lidi
schované ve sklepích na několika místech
vyvlekli ven a muže postříleli. Celkem tak
přišlo tento den o život 23 lidí. Jejich jména
jsou na pomníčcích roztroušených po obci
a také na pomníku u školy, společně
s dalšími jmény padlých v obou světových
válkách.

Karel Horčík, článek z publikace 
„Co vědí o II. světové válce“

Oslava Dne učitelů

Školská a sportovní komise zorganizovala setkání učitelů
ZŠ a MŠ s představiteli obce.  



Školní časopis JASNÁ ZPRÁVA nově!

Školní časopis začal vycházet v elektronické
podobě, bude tedy dostupný i pro zájemce z širší
veřejnosti. Od nynějška jsou na školních
stránkách dostupná nejen všechna starší čísla
časopisu, ale budou na nich vycházet i všechna
nová čísla. 
V BŘEZNOVÉM ČÍSLE NAJDETE: Zimní zážitky,
vtipy, ozvěny masopustu, dozvíte se, kdo byl
nejlepší v MASBALU, jak vyrobit SCOUBI, jak
adoptovat zvíře, nahlédnete do světa skejťáků,
dozvíte se výsledky ŠACHOVÉHO PŘEBORU,
nahlédnete do školy o přestávce, zjistíte, co si žáci
2.stupně myslí o sportovních hrách a učení mimo
školu a žáci 2.B o chování aneb ČLOVĚČE NEZLOB.
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Nezávislý Chaberský Rozcestník
Na internetové adrese www.chabry.cz vznikl nový
chaberský portál, jehož hlavním úkolem je shromáždit co
nejvíce užitečných informací pro obyvatele Dolních
Chaber. Na Rozcestníku najdete katalog chaberských
firem, elektronickou podobu Chaberského zpravodaje
a školního časopisu Jasná zpráva, aktuality, články,
inzerci, diskuzi, fotogalerii, vytvářet můžete svá fotoalba.
K dispozici budou vždy aktuální jízdní řády MHD. Pro
uživatele bezdrátové sítě Chabry.net v sekci Wirelessnet
jsou k dispozici aktuální informace o stavu sítě.

Hana Francová, Jiří Vokurka a Zdeněk Šír za realizační tým
e-mail: info@chabry.cz, internet: www.chabry.cz



STRÁŽCE CHABERSKÉHO MENHIRU
O chaber. menhiru v Ládevské ul.
542 se všeobecně ví. Stojí tu údajně
přes 5 000 let, je 1,5m vysoký. Jde
o kámen „černý buližník“ a prý
je tu silné magnetické pole.
Kámen navštěvují různí mágové,
geodetové i výletníci. Někteří
lidé věří, že z menhiru načerpají
energii. Co je však neméně
zajímavé je to, že vedle menhiru
leží zahrabaný bratr (nebo
sestra? Nevím, jak se u kamenů
pozná pohlaví).Zkrátka najdete
tu zahrabaný druhý kámen nale-
žato. Ale co je úplně nejkrásnější
je vyprávění p. Skřivánkové,
která v domě u menhiru bydlí
a pečuje o něj. Shromažďuje

o něm veškeré informace z novin a knih. Zametá před ním chodník, aby se
menhir líbil kolemjdoucím slečnám, pleje trávu atd., stará se o kámen stejně
jako mnozí z nás o děti nebo čtyřnohé
mazlíčky. Proto ji mnozí nazývají
„Ochránce menhiru“. Nevěřím příliš energii
získané z kamene, ale energie z paní
Skřivánkové na mě sálala ze všech stran.
A to je velmi povzbuzující. Kdo ví, zda
chaberský menhir nečerpá sám energii
z paní Skřivánkové.

Hodně ENERGIE přeju i Vám, milí čtenáři
Zpravodaje. 

Alena Nigrinová

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry. Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková,

Miloslav Hofman, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@tripcar.net Tiskárna: G print spol s.r.o., Nevyžádané rukopisy,

fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Příští uzávěrka 20 . 5. 2005

(pro příspěvky, které nejsou v elektronické podobě je uzávěrka 17. 5. 2005).
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BRUSLAŘSKÉ
RADOVÁNKY
Chaberské rybníky mrazem ožily
stejně jako na obrázcích Josefa
Lady. Mezi spoustou malých
hokejistů a krasobruslařů chyběl
jen pověstný Ladův vodník. Ten
se prý omylem připletl mezi
vodníčky z MŠ na Masopustu
a marně hledá cestu zpět...

připravila Alena Nigrinová

HOŘÍCÍ AUTOBUS
Hoříte láskou, líbí se Vám film
„Hoří má panenko“ nebo máte
rádi citát „Kdo zapaluje, musí sám
hořet“? To vše je v pořádku. Horší
je, když vidíte hořící autobus na
konečné autobusu č. 152 v Čimicích.
Příčiny neznám. Zřejmě technické
problémy s motorem a naštěští
žádné zranění cestujících.

CO SE CHYSTÁ
Kromě nového asfaltového koberce na Spořické a probíhající rekonstrukce
pošty očekávejme koncem května rozšíření služeb pro volný čas přímo v srdci
Chaber. Kadeřnictví, solárium, bowling, fitness, sauna a v rámci
zrekonstruované restaurace také dětský koutek, nekuřácký box, vlastní
výroba pizzy, salátový bufet, velkoplošná projekce např. na sportovní přenosy,
loutková představení pro děti atd. Zkrátka máme se na co těšit. Hned blízko
skvělé cukrárny Na Pěšině to začne VŘÍT i U KARLA!

NA SLOVÍČKO s …

Janou Samkovou
spolumajitelkou 

Cukrárničky Na Pěšině

V Chabrech se rozjel nový fenomén - je jím CUKRÁRNIČKA NA
PĚŠINĚ, kde je tak báječně SLADKO, že jsme se rozhodli udělat
s paní Janou Samkovou krátký rozhovor. Mimochodem
připomínáme, že tato cukrárna přispěla na Masopust třemi
ovocnými dorty a celou haldou úžasných meruňkových koláčů.

O co je ze sladkostí ve Vaší cukrárně největší zájem?
Největší zájem je o větrníky a špičky. Ale prodávají se všechny
zákusky co vyrobíme. Každému chutná něco jiného.

Kolik se v průměru prodá denně např. těch báječných věnečků?
Prodá se jich tolik, kolik jich stačíme upéct. Pečeme
a pečeme… (Snad se neupečeme).

Kolik v průměru času stráví Vaše maminka cukrářka u pece?
Radši se mě zeptejte kolik času tráví doma. Rozhodně to bude
lehčí počítání a menší číslo.

Děláte i netradiční dorty. Jaké přání vám přišlo nejzajímavější
co se týká tvaru, obsahu, velikosti dortu?
Ano, děláme například dort s fotkou, která je přefocená na
jedlý papír, takže dortík se dá celý zbaštit. A nejzajímavější
přání - asi pařez s houbičkami a ježečkem, který byl určen pro
lesníka. Nebo čepice, která měla být přesně podle oblíbené
kšiltovky zákazníkova syna.

Chystáte dále nějaké novinky? (zahrádku, oslavy narozenin..)
Oslavy narozenin už pořádáme. A zahrádka je problém, není
kde. Akorát bychom rádi dali ven lavičky.

Jak umírňujete své vlastní děti? Neleze jim šlehačka jak se říká „i zuší“?
Myslela jsem, že když jim řeknu, že si sladkosti budou platit
sami, tak je zbrzdím. Ale už mají prázdné kasičky.

Nějaká VESELÁ příhoda z nové cukrárny nebo jejího zákulisí
by nebyla?
Nejvíc „legrace“ si užijeme o víkendu, když nevíme kam dřív
skočit. Ale zákazníci jsou příjemní a milí.

Díky za rozhovor a ať se vám daří.                                            Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Vláďou Rodrem
„zdravotní sestřičkou“
Ródrovic mimina - symbol Masopustu!
Šéfoval jim Vláďa Rodr (aneb zdravotní
sestřička - šťabajznička).

Kdo u Rodrů vymýšlí masky na Maso-
pust a kdo je vyrábí?
Masky se vymýšlí nejen u Rodrů, ale
v celém kolektivu a protože "moje
holky" jsou šikovné, tak se o jejich 
výrobu podělí všechny.

Jaký SUNAR máte na Masopustu nejraději (vodka, grog, Becher..?)
Máme rádi všechny ovocné šťábičky, např. JaBblíčkovou,
švestkovou (Jelzin), černý rybíz (Berentzen) a taky "mošt
s pěnou". 

V kuloárech Chabrů se říká, že příští rok plánujete jít za SPERMIE.
Je to pravda? A pokud ano, budete VEDOUCÍ, VÍTĚZNÁ spermie
právě vy?
Tak spermie to rozhodně nebudou. pokud se příštího
masopustu zúčastníme, tak rozhodně teď nebudeme
prozrazovat v jakých maskách se objevíme!!

Díky za rozhovor                     Alena Nigrinová

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Toho dne je pomlázka, velikonoční
hodování, mrskut. Chlapci chodí
dům od domu za děvčaty se
spletenými pomlázkami, většinou
z vrbového proutí, zdobenými
stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za
to dostanou malovaná vajíčka.
O stáří velikonoční pomlázky svědčí
vzpomínky pražského kazatele
Konráda Waldhausera ze 14. stol.


