
Slovo starostky

Vážení občané,
jsou před námi Velikonoce, svátky jara. Pro mnohé z nás se
tyto svátky zúžily na velkonoční pomlázku a hodování. Pro
křesťany jsou to svátky, kterými si připomínají ukřižování 
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Symbolicky se připomí-
ná, že po zimě se k nám zase vrací jaro.

Letošní zima byla opravdu dlouhá. Nejsme na ni už zvy-
klí, ale staré pranostiky nám dokládají, že zima byla dříve 
podobná té letošní. „ Únor bílý, pole sílí. Březen, za kamna
vlezem, duben ještě tam budem, máj vyženeme kozy v háj“.
Je pravda, že staří Čechové měli pranostiku na každé obdo-
bí, ale mám za to, že si dovedli vždycky poradit. Jsme jejich
vnukové, měli bychom to dokázat také.

Tuhá zima neprospěla lidem ani přírodě. Teprve nyní,
když sluníčko zahřívá zem, zjišťujeme co natropila. Já jsem
zjistila, že poškozené komunikace jsou ještě víc poškozené,
že musíme uklidit zimní nepořádek na veřejných prostran-
stvích a v neposlední řadě uklidit ještě více psích exkremen-
tů, než jindy. To všechno jsou však věci, které už znám. 
Opakují se bohužel každoročně.

Člověk má obavy z věcí neznámých. A jedna neznámá
teď obchází naši zem jako strašidlo. Je to ptačí chřipka. Jak
máme preventivně postupovat jsme se dočetli z letáku Mi-
nisterstva zemědělství, který jsme nalezli ve schránkách. Po-
kud bude mít kdokoli z Vás nějaké dotazy, může se obrátit
na informační telefonní linku MZ 800 100 415.

Já osobně bych se přiklonila k názoru MUDr. Polerta, který,
řekl: „Já se ptačí chřipky nebojím, nejsem pták“. Pokud jsem
citovala nepřesně, snad mi to pan doktor promine.

Ve dnech 2. a 3. června t.r. se budou konat volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jak kdo bu-
de hlasovat je v současné době na rozhodnutí každého
z nás. 

Určitě si však všichni přejeme, aby u těch, kteří budou
zvoleni, byla prioritou práce pro občany a nikoli vlastní cíle
a zájmy; aby sliby, na které lákají jednotlivé politické strany
voliče, nezůstaly pouze sliby.

Jaroslava Plevová, starostka
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PTAČÍ CHŘIPKA

S cílem předejít zbytečné panice a zároveň dát lidem 
informace o ptačí chřipce a rizicích s ní spojených, zřídilo
Ministerstvo zemědělství bezplatnou informační linku 800
100 415 na níž se lidé mohou obracet se svými dotazy. 
Podrobnější informace obdrží občané také na webu Mze,
Státní veterinární správy, v médiích či na

www.ptaci-chripka.cz

Üřad MČ Praha – Dolní Chabry vyzývá všechny
chovatele drůbeže hrabavé a vodní, bažantů, dravců,
holubů a exotického ptactva o urychlené předání
údajů o jejich druzích, počtech chované drůbeže
a ptáků a dalších nezbytných informací.

Tiskopisy obdržíte na ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Spořická
314 nebo jsou k dispozici na www.dchabry.cz . Vyplněné 
tiskopisy odevzdejte či zašlete tamtéž. V případě zjištění
této nákazy na území hl. m. Prahy budou Vámi postoupené
údaje využity pro urychlenou realizaci mimořádných vete-
rinárních opatření vyhlášených Městskou veterinární správou
v Praze. Předání těchto údajů a jejich evidence na úřadu
příslušné městské části  vyplývají z veterinárního zákona 
č. 166/1999 Sb.

Blanka Kadlecová, tajemnice MČ

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Vážení občané,
ve dnech 2. a 3. 6. 2006 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.

V naší MČ jsou stanoveny dva volební okrsky:

VO č. 1 – KD Ulčova ul. č. 652/6, Praha 8 – Dolní Chabry
-pro občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Cítovská, Dopraváků, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, Ládevská, Ledčická,
Libědická, Ploskovická, Počeradská, Pod křížem, Pod větrolamem, Protilehlá,
Prunéřovská, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďárská.

VO č. 2 – ZŠ Spořická ul. č. 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry
- pro občany přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Bílenecké náměstí, Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, Do rybníčků, Doksanská,
Domašínská, Doubická, Dvorní, Dvořákova, Hrušovanské nám., Jirkovská,
K Brnkám, Kadaňská, Krbická, Libochovická, Litická, Měděnecká, Na Dolíku,
Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, Pernštejnská, 
Pihelská, Pod Hrází, Pod Václavem, Pod zámečkem, Podhořská, Před Sokolo-
vnou, Spořická, Tušimická, U Jirkovské, U jízdárny, U rybníčka, U Václava, 
Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. 6. 2006 od 14 – 22 hod.
a v sobotu 3. 6. 2006 od 8 – 14 hod.
Každý volič je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti.
Hlasovací lístky budou rozneseny nejpozději 3 dny před volbami.
Zájemci z řad občanů, kteří by chtěli pomoci s činnostmi volební komise 
se mohou hlásit na Úřadě městské části Praha – Dolní Chabry osobně či na 
tel.: 283 851 272.

Blanka Kadlecová, tajemnice MČ
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Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ 
ze dne 8. 2. 2006

- Rozpočet MČ na r. 2006 byl schválen jako nevyrovnaný.
- Příjmy v letech 2007 – 2010 se budou odvíjet v návaznosti na zákon
č. 218/2000 Sb. a další platné zákony, ze kterých vyplývají dotační
vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy, na platné 
vyhlášky a zákony, ze kterých plynou místní příjmy, na příjem daně
z nemovitosti, na příjmy z prodeje majetku a pronájmu majetku ve
vlastnictví obce, na dary a ostatní příjmy.
- Výdaje v letech 2007 – 2010: MČ musí zajistit smluvní závazky 
a závazky k jí zřízeným organizacím, provoz úřadu a obce.
- Tajemnice ÚMČ pí Kadlecová předložila návrh odměn pro neuvol-
něné členy zastupitelstva od 1. 1. 2006. Odměny zůstávají ve stejné 
výši jako dosud.
- Dalším bodem programu je dopis se stížností Evropské komisi k vý-
stavbě silničního okruhu. K uvedené problematice pohovořil Ing.
Korf. Obeznámil přítomné s obsahem dopisu, vysvětlil v krátkosti vše
co v této záležitosti bylo dosud vykonáno a napsáno, které instituce
byly osloveny. Zastupitelstvo souhlasí s textem dopisu adresovaného
Evropské komisi, pro občany je schůdnější samozřejmě varianta „S“.
- Starostka pí Plevová informuje zastupitele o přípravě řízení na výběr
zhotovitele M-centra.
- Starostka informuje o zavedení nové linky autobusu č. 169, která
začne jezdit od 27. 2. 2006 zatím pouze ve špičce
- Z přítomných občanů se přihlásil o slovo p. Bubela a žádá vyřešení
problému psích exkrementů. Situace se stává neúnosnou, silnice
a chodníky jsou samá psí hromádka. Pí. Plevová – bohužel, je to 
v lidech, ani pokuta to nespraví, chce to ukázněné občany.

Městská část Praha – Dolní Chabry
Schválený rozpočet pro rok 2006

Příjmy (Kč):

1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 477.000
2. Neúčelová neinvestiční dotace z MHMP 8 808.000
3. Vlastní příjmy 1 399.000
4. Zapojení VHČ 1 000.000
5. Zapojení fondu rozvoje 850.000

Celkem příjmy rozpočtu (Kč) 12 534.000

Výdaje (Kč):

1. Městská infrastruktura 550.000
2. Školství 3 520.000
3. Sociální věci 200.000
4. Kultura a sport 479.000
5. Vnitřní správa a samospráva 5 275.000
6. splátky půjčky 300.000

Celkem neinvestiční výdaje (Kč) 10 694.000

Kniha o Chabrech 240.000
INVESTICE:
-Projekt M – centra 1 350.000
-Dětské hřiště Ulčova 250.000

Výdaje celkem (Kč) 12 534.000

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 6. 3. 2006

- Byl přijat návrh zásad pronajímání a přidělování bytů MČ.
- Rada souhlasila s uzavřením MŠ Chaberáček v době letních prázdnin.
- Rada MČ dala souhlas ke zřízení a provozování vnitřních komuni-
kačních sítí v budově ZŠ.
- Rada souhlasí s projektovou dokumentací na opravu chodníků 
v ulicích Jirkovská a Doksanská. V ulici Pod Zámečkem požaduje 
zapracovat do projektu připojení na komunikaci parc.č. 335 před RD
par.č. 516 a 517, upravit napojení na chodník a vybudování  parko-
vacích míst. Současně Rada požaduje provést výškové uspořádání 
komunikace tak, aby navazovalo na stávající vjezdy a vyřešit odvod-
nění komunikace.
- Rady souhlasila se změnou projektu před dokončením, týkající 
se rekonstrukce Hrušovanského náměstí v návaznosti na stavbu Mul-
tifunkčního centra. Změna spočívá v sjednocení plochy západní části
náměstí, která se v původním projektu jeví jako roztříštěná. Protože
jsou na tomto náměstí každoročně pořádány akce jako Masopust,
Svatojánské slavnosti nebo Chaberské fofrování, bude nutno vyřadit
původně plánovanou plochu zeleně a zvětšit klidovou zónu, která by
pořádání těchto akcí umožňovala i nadále.
- PhDr. Doušová požádala Radu o povolení uspořádat dne 10.03.2006
v KD Ulčova v 15,00 hod. posezení s chaberskými důchodci, na kte-
rém by odsouhlasili program akcí na tento rok.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 20. 3. 2006

- Rada nemá připomínky ke stavebním úpravám v bytovém domě
Spořická 960 – v souvislosti se změnou užívání. Nesouhlasí s řešením
dopravy v klidu tak, jak je uvedeno v souhrnné a průvodní technické
zprávě. Nesouhlasí s využitím pro parkování jednosměrné ulice
U Václava, ani v ulici V Kratinách.
- 6) Rada souhlasí s umístěním 2 laviček na chodníku před cukrárnou
Na Pěšině za podmínek, že – bude zachována dostatečná šíře chod-
níku pro chodce – bude zachována bezpečnost chodců – bude za-
jištěn úklid od případného znečištění uživateli laviček.
- Z došlých nabídek na údržbu veřejné zeleně v Dolních Chabrech Rada
MČ vybrala firmu s nejnižší cenovou nabídkou TAXUS – Antonín
Růžička.

Kulturní a sociální komise připravuje

V zimních měsících má za sebou naše komise již několik úspěšných
akcí, za zmínku stojí vycházka do zákulisí Národního divadla spojená
se službami průvodce, které se pod vedením paní Ducháčkové 
zúčastnilo 35 Chaberáků. Začátkem března jsme se sešli se seniory, 
abychom zjistili, jaký je jejich zájem o program, který jsme pro ně
v naší komisi připravili. Ukázalo se, že zájem je velký, zejména o vý-
lety. Jeden z prvních, návštěva výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích,
se uskutečnil ještě v březnu, ve čtvrtek 30. 3.
Na měsíc květen je plánován zájezd do Plzně, do zahrady pana Hrušky,
kterou mnozí z Vás měli možnost vidět v televizi, v červnu připravu-
jeme na začátek měsíce výlet do Ostré – návštěvu středověké vesničky
Botanikus s ukázkami středověkých řemesel, na konec měsíce, sobotu
27.června, připravujeme opět Svatojánské slavnosti, které budou
probíhat jak v kostele, tak na náměstí.
Účastníci našeho setkání projevili velký zájem také o prodloužený 
víkend ve Velkém Mederu v termálním koupališti, na tento výlet 
nemá naše komise finanční prostředky, ale pokud bude zájem 
o zájezd takový, aby naplnil celý autobus a budete ochotni zaplatit
zvýšenou finanční částku, rádi výlet zorganizujeme. Průzkum zájmu
včas vyvěsíme na vývěskách našeho úřadu.
Samozřejmě pravidelně se schází kroužek turistů – milovníků histo-
rické Prahy (vždy každou druhou středu), pravidelně se schází pěvec-
ký sbor – každý čtvrtek v 1915 před základní školou, na obě tyto 
aktivity jste všichni stále srdečně vítáni.

PhDr.Věra Doušová, předsedkyně komise

Žádáme inzerenty a autory příspěvků do
chaberského zpravodaje, aby inzeráty,
příspěvky a případně i fotografie dodávali
v elektronické podobě – na disketě, 
na CD či jiném médiu, případně zaslali 
emailem na adresu: zpravodaj@tripcar.net

redakce

Hromadné očkování psů a koček

Ve středu dne 10.5.2006 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: kolem 100,- Kč
Kombinovaná vakcína: kolem 300,- Kč

Podle paní MVDr. Sedláčkové jsou uvedené
ceny zatím orientační a stejné pro psy i kočky.

Nezapomeňte na očkovací průkazy!

Nový očkovací průkaz: 20,- Kč

Brožura 2.qxd  6.4.2006 9:00  Stránka 2



BioOdpady ve Vídni

Milí občané Dolních Chaber,
než se opět rozběhne hlavní sezóna bioodpadu, ráda bych Vás informovala, jakým způsobem se sbírá bioodpad v hlavním městě Rakouska.
Vídeň, město valčíků, kaváren a širokých bulvárů, má 23 obvodů, kde trvale žije cca 1,63 mil. obyvatel. Město nabízí pro občany i návštěvníky
mnoho zelených ploch, kde můžete aktivně i pasivně odpočívat v přírodním prostředí. Tamější magistrát podporuje nejrůznější projekty zlepšu-
jící životní prostředí ve městě.

Odpadové hospodářství města má na starost oddělení Magistrátu eMA48. V rámci systémového odpadu se sbírají sbrné suroviny jakou je starý
papír, bílé a barevné sklo (ve všech obvodech), staré ekovy včetn nápojových plechovek, plasty a bioodpad. Pro tyto eodpady je zřízeno cca 2,3 tis.
sdružených sbrných míst. Vídeň má edále 19 areálů na ukládání odpadu (sbrné dvory), kde mimo jiné lze odevzdat i velkoobjemový odpad 
či staré a problémové emateriály z domácností. Tyto služby jsou stejn jako v Praze pro eobčany bezplatné. Rozdíly mezi sbrem odpadů můžeme
nalézt např. epři sbru plastů. Z ekonomických problémů při zužitkování se po eeurčitém vývoji, z původn sbíraných umlohmotných fólií a ejo-
gurtových kelímků, ovlivnném technickými, ekologickými, eekonomickými a v neposlední řad legislativními důvody sbírají epouze velkoplošné
umlohmotné obalové fólie a velkoobjemové plastové duté obaly (např. PET lahve).

Se sběrem bioodpadu se začalo ve Vídni již v roce 1988, kdy byl eproveden modelový pokus ‘Biotonnen’ (nádoby na bioodpad). Na základ
výsledků tohoto pokusu bylo od září 1991 realizováno plošné rozšíření systému ‘Biotonne’. Na rozdíl od pražského epilotního projektu jsou pou-
žívány pro sbr normální nádoby nebo ekontejnery na odpad, které jsou zpravidla zelené s hndým víkem a označeny samolepkou ‘Biotonne’. 
Na čele nádoby je napsáno, jaký odpad je možné do nádoby odložit.

Pro sběr bioodpadu je rozmístěno na území města cca 65 tis. nádob o objemu 120, 240 a 770 litrů. Sběr bioodpadu je rozdělen do tří
oblastí. Do první oblasti patří bioodpad, který je sbírán na sběrných dvorech (většinou se jedná o objemnější materiál) a od občanů, kteří mají
k dispozici nádoby na bioodpad přímo u domu. Nádoby na bioodpad jsou ve Vídni umisťovány i v rámci sdružených stanovišť na tříděný odpad.
Principielně patří do druhé oblasti bioodpad z těchto veřejných nádob umístěných v okrajových částech města, bioodpad z nádob ve vnitřním
městě je označován jako bioodpad z třetí oblasti. Do nádob na bioodpad patří: tráva, nastříhané větve stromů a keřů, listí, plevel, květiny, rost-
linné zbytky ze sklizně, zbytky dřeva neupraveného, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin z domácnosti, rostlinné zbytky jídel. Ostatní odpady do 
nádob nepatří, jako např. maso, mléčné produkty, tekuté zbytky jídel, oleje, obalové materiály, nebezpečné látky, trus domácích zvířat apod.
Svoz bioodpadu byl prováděn min. 1x týdně, v současnosti zpravidla 2x týdně, příp. na několika místech i 3-4 x za týden. Čistota materi-
álu záleží na oblasti sběru. Z první oblasti je čistota na vysoké úrovni, naopak bioodpad ze třetí oblasti je silně znečištěn. Roční produkce
bioodpadu se pohybuje od 84 kg na obyvatele. Bioodpad je svážen na zařízení „ABA“, kde je po úpravě transportován na kompo-
stárnu Lobau. Na této kompostárně jsou bioodpady aerobně kompostovány na ploše 5,2 ha s roční produkcí kompostu cca 35 tis. tun. 
Konečný produkt je používán při údržbě městské zeleně nebo si jej mohou občané Vídně odebrat v potřebném množství z jakéhokoliv sběrného dvoru.

Město Vídeň tak představuje dokonale uzavřený systém materiálového koloběhu bioodpadu. Tohoto stavu bylo dosaženo po mnoha letech
náročné práce, která spočívala nejen v technické připravenosti, nýbrž i v získání dostatečného množství finančních prostředků na podporu 
tohoto typu sběru. I v Praze je plánováno rozšíření sběru bioodpadu, podaří-li se získat dostatečné množství finančních prostředků.

Anna Vedralová, Ing., Zdroj: MA48, Wien, www.praha-mesto.cz/odpady
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Dne 4. 3. 2006 ve 1430 jsme v chaberské so-
kolovně uvítali děti z naší obce, ale i z blíz-
kého okolí, prostě všechny ty, ke kterým se
donesla zpráva o konání dětského karnevalu.
Tradičně se pořádá na konci února a začát-
kem března. Naše obavy o malém zájmu,
které jsme měli z pořádání v loňském roce
rychle zmizely. Ani mikrofon, který odmítl
spolupracovat, dodatečně se zjistilo, že je
poškozen, neubral nic na příjemném pro-
středí. Jenom organizátorka, které byla svě-
řena tato funkce a nedisponuje výrazným
hlasem, měla obtížnější úlohu. Po přivítání
rodičů, dědů a babiček, které doprovázeli
a samozřejmě dětí v maskách, kterých bylo
bezpočet, začal program. Rytmická taneční
hudba, při které se tleskalo, tancovalo a ne-
bo při jejím přerušení předcházelo ve strnu-
lost nehybných soch, nebo do pohybu neko-
nečného hada, byly děti rozděleny k různým
stanovištím, u kterých předvedly svojí šikov-
nost a obratnost. Odměnou dostávali pou-
kázky, za které si po skončení soutěžení 
vybírali dárečky pro ně připravené na sto-
lech ve vstupní hale. Nemůžeme posoudit
zda víc vybíraly děti nebo doprovázející.
V každém případě toto odpoledne nás napl-
nilo pocitem uspokojení, že jsme udělali 
něco rozumného pro ty, kteří si naší pozornost
zaslouží. Blíží se pořádání již 10. ročníku
Gusty Peši. Koná se dne 22. 4. 2006 ve stej-
ném provedení jako v minulých ročnících.
Těšíme se na všechny zájemce z řad dětí 
nebo dospělých

starosta Miroslav Pospíšil

Obr. 1 Bioodpad z druhé oblasti

Obr. 2 Kompostárna Lobau
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OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM

Na letošním masopustu bylo skoro všechno naruby. Neje-
nom, že byla otočená trasa průvodu, aby starostka nemu-
sela chodit za námi, ale aby maškarádi, jak se sluší a patří
došli za starostkou. Přesto, že chaberská skládka je už dlouho
uzavřena, o masopustu se vyvalila spousta smetí s cedulí, že
prý je MASOPUSTNÍ SKLÁDKA POVOLENA. Již nějakou dobu
v Chabrech usilujeme o zklidnění dopravy a v průvodu se
najednou objevila spousta malých motoristů s hranatými
autíčky. Předvedli pěkný nový trend, přilby se budou nosit
už i do auta! V průvodu pochodovaly dopravní značky, rytíři,
klauni, smrtka, lokajové či neodolatelný Zoro mstitel. 
Ke krásným vodníčkům z Pohádkové školičky přibyli malí
pavoučci, pevně se držící velké sítě a námořníčci, brázdící 
se svou lodí chaberské ulice. Rodrovic mimina už povyrostla
a staly se z nich culíkaté a pihaté školačky. Ze zdravotní 
sestřičky se stala slečna učitelka, která samou starostí zeše-
divěla. Masopustu přálo počasí, vítr rozfoukal všechny mraky
a kostlivec divoce tančil nad průvodem. Tentokrát ho nevedl
rozverný Skot, ale trochu nedůtklivý Gandalf Šedý. Přehlídku
masek moderovala půvabná Arabka, tombolu elegantní 
lokaj. Tombola se postarala o velké zpestření a vzrušení, ale
také pěkně natáhla program. Přestože nám počasí přálo,
dav začal řídnout a hlavně děti už spěchaly do tepla. Závě-
rečnou muziku k tanci si na návsi poslechla jen hrstka teple
oblečených vytrvalců.

Hanka Řepková
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Školská a sportovní komise děkuje sponzorům:

" Cukrárna Na Pěšině
" Restaurace K.A.R.E.L
" Hospoda U Míšků
" Hospoda U Kulhánků
" Vomáčkovi
" Svaz ochránců přírody (Sůvy)
" obchodní centrum GLOBUS Letňany

Zvláštní poděkování rodině Stejskalů za poskytnutí zázemí, Slunečnému
dvoru za nádhernou přípravu „zastávky“ průvodu se soutěžemi, díky
všem pilným, pečícím ženám, základní škole Spořická za výzdobu a cel-
kovou pomoc. Učitelům ZŠ i MŠ Bílenecké náměstí též patří poděkování
za organizaci dětí a výrobu masek. Rada přátel školy uspořádala tombolu
a pomáhala při organizaci. Speciálně díky Aleně Veselé. Individuálně se
sluší též poděkovat Jardovi Vokáčovi a Hance Řepkové, kteří dali spoustu
energie do organizace a příprav. Hlavním pořadatelem je Školská a spor-
tovní komise při MČ Praha – Dolní Chabry.

Alena Nigrinová, předsedkyně komise

Leto‰ní masopust byl vydafien˘. V prÛvodu se objevili piráti, kapela, skládka, rytífii,
mal˘ tygr, kÛÀ, závodníci a vodníci. V tombole se dalo vybírat spousta cen. Já jsem
sice nic nevyhrál, ale doufám, Ïe to vyjde pfií‰tû. 

Jan Marek, 2. A.

Jak se osvědčily nové masopustní nápady?

Největší ohlas měla tombola, ale o tom se dočtete i jinde. Prodej a půjčování
masek se úplně nepovedly – ne, že by nebyl zájem, ale nepodařilo se zajistit
volné ruce, které by se toho mohly ujmout, neboť Elizabeth Riedlové je právě
trhali zájemci o trumpety. Zato masopustní dílnu si můžeme pochválit. Přišlo
deset dětí a čtyři obětavé maminky. Hlavním motivem pro pořádání dílny bylo
poskytnutí prostoru pro výrobu masek dětem, které nedělají masku ve škole
ani doma s rodiči. Děti po dlouhém váhání, zda si mají vyrobit masku koně,
motýla či vodníka, skvěle vytvořily své přestrojení. Dospělí kromě pomoci
s maskami vyráběli masopustní koláče a jitrnice. Jíst se ale nedaly, když jsme
na ně nepoužili mouku ani vajíčka, ale jen karton, barvy, lepidlo a odstřižky.
Vyrobili jsme desítky metrů girland, které spolu se stovkou metrů třásní 
z rukou žáků Pavly Králové efektně zdobily Hrušovanské náměstí. 
Největší dík patří paní Šimůnkové, která do jídelny, kde se masopustní dílna
konala, přinesla šicí stroj a spoustu skvělých látek. Jen díky její šikovnosti
a rychlosti se dala realizovat i poměrně náročná maska kobyly. Dík patří 
i prvňačce Lence Šimůnkové, která neuvěřitelně pilně pomáhala s výzdobou.

Hanka Řepková

Na masopustu je dobré jídlo. Jsou tam hezké masky a také 
o‰klivé. Je tam zábava. Byl jsi nûkdy na masopustu? Je tam zá-
bava, viì? Ale nejvíc mû mrzelo, Ïe jsem tam ne‰el.  

Lukáš Vích, 2. A.

25.2.probíhal masopust na Hru‰ovanském námûstí. ·lo se okolo sluneãního dvora
a konãilo se zas na Hru‰ovanském námûstí. Bylo to hezké, hrály se soutûÏe 
a dostávaly v˘hry. V‰ichni byli v maskách. Pilo, se, jedlo se, prostû masopust, 
jak má b˘t.                                                           Michaela S., 2. A.

Masopust je hezká vzpomínka. KaÏd˘ má rád masopust a za to lidi
chodí v obleãcích a maskách. ·li jsme do Sluneãního dvora, kde hrála
hudba a byly rÛzné soutûÏe. Anička Linková, 2. A.
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Šance pro občany Chaber, kteří jsou bez zaměstnání

Občanské sdružení Sedm paprsků, jehož předsedkyní je PhDr. Věra Dou-
šová, získalo grant od Evropské unie na program, který je určen pro 
občany, kteří nemohou sehnat práci a rádi by ji získali. Pro tyto lidi 
realizujeme kurzy, které Vás připraví na jednání s úřady a zaměstnava-
teli, naučí Vás komunikovat, získáte velmi dobrou znalost PC a po 
absolvování kurzu Vám naši pracovníci najdou práci podle Vašich mož-
ností a schopností. Kurzy jsou realizovány s podporou a v partnerství
s naší městskou částí a proto bychom byli rádi, kdyby přinesly užitek 
především občanům Chaber. Jsou bezplatné a máte-li o účast zájem, 
můžete se blíže informovat na telefonech 731 520 262 a 774 927 474, 
emailem nebo přijít osobně denně mezi 10-15 hod. do ulice Cafourkova
6 na konečné autobusu 200 v Bohnicích.

PhDr. Věra Doušová
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Prezentace chaberské knihovny
27. 3. 2006 – den jako každý jiný. Stejný a přece docela jiný. Den, kdy
se chaberská knihovna musí vytáhnout a předvést se v tom nejlepším
světle. Kolegyně a kolegové z Městské knihovny Praha ale i z místních
knihoven právě míří k nám. Tato odborná exkurze je pořádána do vy-
braných knihoven ve středočeském kraji. 24 knihovnic a knihovníků
zaujímá své místo v „Galerii na schodech“, aby shlédlo naší připrave-
nou videoprojekci. Ale nejdříve je paní starostka J. Plevová vítá a pře-
je pěkný pobyt u nás v Chabrech. Naše prezentace probíhá báječně.
Ještě se všichni trochu občerství, dostanou od p. knihovnice S. Šírové
nejen rady ale i básničku do kapsy a jde se dál. Další zastávka je náš
kostelíček Sv. Jana Křtitele. V úctě vcházíme do starobylého kostela,
posedáme do lavic a p. Jana Snížková (historik – amatér) vypráví o jeho
historii. Netušili jsme, že kostel stojí na zbytcích rotundy a že pod pod-

lahou jsou artefakty, které i teď dokáží ohromit. A tak opatrně odkrýváme několik prken a poklad nalézáme. Je to
téměř 900 let stará pískovcová patice románského sloupu asi 50 cm v průměru s nárožními drápky. Tak tady leží kus
historie. Spatřili jsme nepatrný zlomek starobylé rotundy, která byla dvakrát větší než náš kostelík. A teď si jdeme
prohlédnout starou zvonici a její zvony, které přežily i 2. světovou válku. V r. 1945 se našly na Štvanici a dnes opět
v celé své kráse visí na svém místě. Ještě si obejdeme starou zeď a diskutujeme o archeologii a hrobech, které zde
leží. Teď je všem naprosto jasné, že Chabry bývaly důležité místo a stojí se o ně zajímat. Ještě nahlédneme do pro-
stor barokního statku „Slunečný dvůr“, kde nás ochotně provází p. Kauferová. A protože je doba oběda, zaskočíme si na něco dobrého do restaurace
„U Karla“, kde se opravdu výborně vaří a je z čeho vybírat. A nakonec „třešnička na dortu“ – procházka k chaberskému menhiru. „Kamenný slouha“
stále stojí na svém místě v Ládevské ulici a střeží si své tajemství. Jeho energie všechny přitahuje. Aspoň maličko se ho každý z nás dotkne. A tím 
exkurze končí. Všichni jsou spokojeni a na Chabry jen tak nezapomenou.                                                                           Sylvia Šírová, Jana Snížková

Manželé Schützovi vyprávějí...

V lednovém Zpravodaji vyšla ukázka z chystané knihy o Chabrech. Na tento článek píse-
mně zareagoval pan Jaromír Schütz, aby opravil některé nepřesnosti. Navštívila jsem man-
žele Schützovy se Zdeňkem Šírem v jejich překrásném, udržovaném stavení U Jirkovské
2/18 a nad čajem s nimi prožila zajímavou hodinku. Jsou to Chaberáci celým svým srdcem.
Sepsali článek, který předkládám bez úprav včetně pár fotografií, které Zdeněk z tohoto
setkání pořídil.
V té době ještě neexistovala hospoda U Míšků. Chabry vedla stezka od Přemýšlení Červe-
nými vrchy, dále ulicemi Pod Zámečkem, Jirkovskou do ulice U Jirkovské, která je ukonče-
na statkem č.p. 18, kde bývala zájezdní krčma. Zde bylo ustájeno dvanáct párů koní. Do
dvora se vjíždělo branou, kde po stranách byly umístěny maštale (stáje) pro koně. Jedna
část stavení měla dvě patra. Zde za vyřezávanými dveřmi vedlo točité schodiště do první-
ho patra. Vedle této části stavení stojí dosud hlavní maštal, který má nevídaný oblou-
kovitý strop, který uprostřed podepírá válcový sloup. Z něj zbyla už jen polovina. I když
stavení č.p. 18 je památkově chráněno, nikdo nepřispěl ani korunou na jeho udržení.
Je přes tři sta let staré, postavené z opuky, zdi v síle až 72 cm, pod omítkou jsou bývalá
vysoká hostinská okna. Formani po občerstvení v krčmě dobrou krmí a truňkem z medo-
viny nebo pivem a po výměně čerstvých koní odjížděli Amerikou k Václavu do Kratin na
Prahu. Krčma mimo jiné byla zásobována čerstvými rybami z vlastního chovu v několi-
ka rybnících v Rybníčkách. Studna ve dvoře je kamenná se silným pramenem. Jsou tu ta-
ké tři sklepy, jeden hostinský se šoupačkou na led, druhý vede pod skálou ke kostelu
a třetí je jen z kamene.  Alena Nigrinová
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Psi si po sobě sami neuklidí
Je jaro, čas procházek. Venku však máte
daleko častěji příležitost své dítě upozornit
na psí výkal, než na jarní kvítí. Pod odtáva-
jícím sněhem se objevují vrstvy psích exkre-
mentů, z čehož se jistě zvedá žaludek 
i majitelům oněch „pachatelů“. Pachatelé
jsou v uvozovkách, jelikož skutečnými pa-
chateli jsou líní majitelé neschopní po svém
psovi uklidit. Městská část Dolní Chabry vy-
nakládá nemalé finanční prostředky na
zvelebení našeho životního prostředí. Kaž-
dý z nás může také přispět přinejmenším
tím, že se stará o svůj dům a zahradu, ne-
odhazuje na zem odpadky a uklízí po svém
psovi. Většina pejskařů považuje za samo-

zřejmost vzít si na procházku se psem sáček. Není nic jednoduššího, než
se jednou denně sehnout a během pěti vteřin je nepříjemná záležitost
dokonána. Sáček poté vyhodit doma do popelnice. Slušné pejskaře pro-
stě ani nenapadne po svém psovi neuklidit. Ale co s těmi zbylými? Měst-
ská vyhláška, policie, pokuty, tresty? A nebo snad i naštvaní sousedé, kte-
ré přestalo bavit uklízet pokálený chodník před svým vchodem? To za-
tím mluvíme jen o estetické stránce věci. Jsou tu ale i zdravotní rizika.
Výkaly obsahují choroboplodné zárodky, bakterie a parazity schopné
přežít i v extrémních podmínkách. Tímto jsou nejvíce ohroženy malé dě-
ti, které si často z procházky hovínko přinesou v lepším případě jen na
své botě. Apelujeme proto na ty, kteří doposud po svém psovi neuklíze-
li, aby změnili své návyky a začali dělat to, co je pro většinu pejskařů sa-
mozřejmostí. Stačí přeci jen pět vteřin, vždyť jde o h.

Za rozzlobené chaberské maminky
L. Červenková, T. Hornová a J. Vozanková.

Jak vznikl náš Chaberský pěvecký sbor

Jednoho krásného dne na jaře 2004 jsme si na sociální komisi povída-
li o tom, jak několik místních lidí rádi zpívají a že by bylo pěkné zaz-
pívat si v našem malém kostelíčku sv. Jana Křtitele. Tak jsme si řekli:
„zkusme založit sbor“.... A bylo to.
Podařilo se i získat velmi známého dirigenta pana Doc. Lubomíra
Mátla. Přesto, že je velmi vytížený doma i v zahraničí, tak se nás 
amatérů ujal. Nevadilo mu, že jsme byli úplní začátečníci. První kon-
cert jsme měli na sv. Štěpána o Vánocích 2004.
V roce 2005 jsme založili tradici svatojánských slavností, které jsme 
opět v kostelíku zahájili krásnou Missa Bohemica Josefa Foerstera.
O Vánocích 2005 jsme dokonce provedli (s částečnou úpravou) Českou
mši vánoční Jana Jakuba Ryby s velkým úspěchem, jak doufáme. Bylo
to velmi romantické, dokonce nám napadl čerstvý sníh, a tak to bylo
jako za starých Rybových časů.  
Dnes nám pomáhá se sborem i druhý dirigent, pan Fojtík. Zpíváme
s chutí a rádi každý čtvrtek v 19.15 v místní škole a nepovinně třeba
i každý den. Letos máme v programu opět zahájení svatojánských
slavností 24. června v kostele. Na podzim se chystáme dokonce mezi
naše krajany až na Ukrajinu. A o Vánocích se opět sejdeme s našimi
občany opět na koncertě v kostele. A co nyní nacvičujeme – starou
polyfonní muziku, chrámové sbory, upravené lidové písně i moderní
skladby, také písně našich klasiků (Dvořáka, Janáčka apod.).
Všechny naše akce můžeme uskutečnit za finanční podpory sociální
a kulturní komise MÚ Dolní Chabry, občanského sdružení „Sedm 
paprsků“ a z grantů MZV a MZ ČR.
Potřebovali bychom však posílit naše řady. Přijďte mezi nás. Dobře se
pobavíte a maličko popijete i dobrého moku. Jediná kvalifikace je:
chuť zpívat, zbytek Vás naučíme!

MUDr. Marta Tupá

Osud srnčat se naplnil?

Chtěl bych navázat na článek z Chaberského zpravodaje, kde je ve
zprávě jezdeckého klubu mimo jiné zmínka o zachráněných a odcho-
vaných srnčatech.
Ono to mohlo být i tak, že srnčata nebyla zcela opuštěná, ale srna jen
chtěla od srnčat odlákat pozornost volně pobíhajících psů, kterých bě-
há všude dost (ačkoli to zakazuje zákon 449 §10). 
Tento článek píši proto, že jsem nalezl mladou srnku, zjevně strženou
psem. Mohlo to být i jedno z pracně odchovaných a později vypuště-
ných srnčat. Mohlo doplatit na to, 
že si neuvědomilo, že na světě 
nejsou jenom hodní lidé.V životě 
to bývá i tak, že jedni se starají 
a druzí jim to svojí bezohledností 
kazí.Zanedlouho nastává jaro, 
což je období,ve kterém v přírodě, 
jako každoročně, nastává zrození 
nových mláďat. Proto prosím za všech-
ny ty, kteří ještě nemohou před psy 
a kočkami utéci, dejme jim šanci přežít.

Děkuji Antonín Matějka

NA SLOVÍČKO s …

Radoslavou HORČÍKOVOU
vedoucí kroužku ochránců přírody

Když se o ženě řekne, že je „Sůva“, moc 
lichotivé to není. Ale hlavní chaberská Sůva 
p. Horčíková může být na to označení pyšná. 
Od r. 1993 vede v Chabrech v rámci 
Českého svazu ochránců přírody 
kroužek dětí – tzv. Sůviček.

Navštívili jsme ji v „domečku“ 
(klubovně Sův) a poznali tam 
tato zvířátka:

- Helenku. Je to „překrslý“ králík. 
A to proto, že měl být původně zakrslý, ale přehnaně vyrostl.
- Myšku bodlinatou. Má na těle bodliny, aby nechutnala hadům.
- Pískomila. Je to skákající myš, prý vyskočí až 1m vysoko! Mimocho-
dem několik pískomilů vyskočilo omylem z akvária a rodina Horčíko-
va teď bude celý víkend číhat na tyto skokany, aby je vrátila z různých
koutů klubovny zpět do akvária.
- Švába. Působil na mě hodně „překrsle“ stejně jako Helenka.

Paní Horčíková, co je vlastně obsahem práce Sův?
(Do odpovědi se zapojila i dcera p. Horčíkové, která profesionálně
pracuje v pražské ZOO v sekci ptáků):
Děti se u nás učí poznávat přírodu, nerušit ji a chránit. Tím si vytváří k pří-
rodě vztah, který se pak určitě pozitivně promítá i do vztahů mezilidských.
Důkazem toho je skutečnost, že tu pracuje zhruba 27 dětí. Některé
z nich mají mozkovou disfunkci a zcela přirozeně se zapojují do práce
a her. Panují tu přátelské vztahy. Přitom věkové rozpětí dětí je 6-18 let.
S dětmi se staráme o výše uvedená zvířátka, máme 2x týdně pravidelné
schůzky. Jezdíme na různé výpravy, víkendy trávíme venku. Dvakrát
ročně pořádáme čtrnáctidenní tábory. Také se zapojujeme do různých
soutěží a her v rámci Svazu ochránců přírody. Musím říct, že se umís-
ťujeme na předních místech v ČR.

O jaké soutěže jde?
Sledujeme a zaznamenáváme různé přírodní jevy. Teď nedávno jsme
např. sledovali západy slunce, první projevy ledovek, zpracováváme
zadaná témata – např. správná konzumace hub, napadení švestek
Šárkou. Vydáváme naučné i zábavné publikace o přírodě. Děti to baví,
vyhledávají informace na netu, tady v domečku sledují různé přírodní
jevy v mikroskopu atd. Hlavně jejich zájem není zaměřen jen na TV
a PC, což je taková nemoc doby.Jedna zajímavost: teď děti zkoumaly,
jak se dají ve volné přírodě zvážit ježci. Napadaly je skvělé věci.

Je na Vás vidět zapálení pro věc. Kde se to ve Vás vzalo?
V dětství, s babičkou jsme se staraly o různá drobná zvířátka – kočky, křečky,
králíky apod. Když mi bylo 10 let, babička zemřela a mí rodiče mě dál
v těchto věcech nepodporovali. Chtěla jsem studovat veterinu, ale rodiče
s tím nesouhlasili. Teď pracuji v Centru dopravního výzkumu, což je poně-
kud vzdálené. Baví mě to, ale jsem ráda, že má dcera veterinu vystudova-
la a může se této práci ve vztahu k přírodě věnovat na sto procent.

Děkuji za rozhovor a exkurzi u Helenky a spol. Alena Nigrinová
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