


SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané

Ve chvíli, kdy píši slovo
starostky jsem se dozvěděla
o úmrtí člena zastupitelstva
pana Oldřicha Valcháře.
Najednou se vše, o čem jsem
chtěla psát,  zdá bezvýznamné.
Je tu jen smutek a soucit
s těmi, které tu pan Valchař
zanechal. Přestože byl „opo-
ziční politik“, byl to člověk,

který  se za celou dobu, kdy pracoval v zastupitel-stvu, snažil
rozhodovat  v zájmu občanů městské části. 
Přestože jsme měli rozdílný názor na mnoho věcí, vážím si
ho jako čestného člověka.  Byl nesmírně hrdý na svou rodinu
a na svou firmu.
Děkuji mu, i Vaším jménem, za práci kterou po dobu pěti let
v zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry odváděl a vyslovuji
pozůstalým upřímnou soustrast… 

Jaroslava Plevová, starostka

Krátce…

Opravy komunikací.
V rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy je v letošním roce pro

Dolní Chabry určeno 15 mil. Kč.    
Z těchto peněz se dokončuje ulice U rybníčka a firma
INPROS, která stavbu realizuje, se nyní přemístila na severní
část Hrušovanského náměstí.  Mělo by se dostat také na další
komunikace a to na  severní část ulice Pod zámečkem jejíž
oprava bude zahájena v druhé polovině roku. 

Práce na statku. 
Na Hrušovanském náměstí pokračují práce na dokončení

revitalizace statku. Z fotek na následující stránce můžete
vidět, že v některých částech probíhají už ty příjemnější
práce např: obklady, dlažba, dokončuje se sádrokarton,
někde se maluje. Jinde ovšem nejsou ještě dokončeny
podlahy. Já doufám, že mě na této stavbě už nepotká nic
horšího než dosud a že v červnu bude dílo řádně dokončeno
a předáno. 

Omluva.
17. března 2008 bylo zahájeno veřejné projednávání

územního řízení o umístění stavby „Silničního okruhu kolem
Prahy, stavba 519“ kterého jsem se zúčastnila a které bylo
19. března ing Souralovou, vedoucí stavebního odboru
MHMP přerušeno a mělo pokračovat 31. 3. 2008. V tomto
duchu jste byli informováni i na vývěskách MČ.  Ve čtvrtek
20. 3. 2008 byli zástupci MČ informováni o tom, že
pokračování řízení bylo přesunuto  na 21. 3. 2008.  Protože
jednání bylo změněno v tak krátkém čase, omlouvám se
všem kteří se 31. března na Magistrát dostavili v domnění,
že bude jednání pokračovat. Nevím, zda je takové jednání
na Magistrátě obvyklé, nedodržet dohodnutý termín
veřejného projednávání. Já to považuji  za neférové jednání. 

Opravy. 
V tomto roce budou na území Dolních Chaber probíhat

opravy NN kabelů, které  bude provádět PRE (Pražská
Energetika). Zatím se to týká lokality od ulice U větrolamu
po Ládevskou. Není to pro nás příjemná informace. Nedávno
byly opraveny povrchy komunikací a už nám do nich vrtají
Pražské plynárny a PRE, ale nemohu s tím nic dělat. 

Přání.   
Na závěr snad jen přání, aby se nám vydařily krásné jarní

dny, bez nemocí, bez emocí  a bez silničních nehod. 
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Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 6. 2. 2008 
ZMČ
- pověřilo Radu MČ na základě zákona č. 131/2000 Sb. § 94 odst. 2h provádět
rozpočtová opatření v rozsahu 300.000,- Kč a rozhodovat o dohodách
a splátkách pohledávek a závazků vůči MČ, které nepřesahují 18 měsíců.
- nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o spolupráci, jejímž účelem je všemi
zákonnými prostředky aktivně bránit výstavbě letové dráhy RWY O6R/241
letiště Praha Ruzyně.
- neschválilo navrhovanou změnu územního plánu, kterou požadoval p. J.
Schütz, týkající se pozemku č. 1308/8 k.ú. D. Chabry pro využití čistě obytné.
- navrhlo pojmenovat 2 nově vzniklé ulice podle JUDr. Antonína  Suma
a Gustava Peši.
- schválilo znění Dodatku č. 3, který byl upraven na základě usnesení č. 068/08
a souhlasilo s tím, aby rozdíl ceny nad rámec finančních zdrojů od EU ve výši
2.044.942,- Kč + DPH 388.538,98 Kč byl firmě Wachal uhrazen z finančních zdrojů MČ.
- přehodnotilo usnesení RMČ č. 151/08 ze dne 28. 1. 2008 a po upřesnění informací
ze strany žadatele souhlasí se změnou stavby ze stavby dočasné na stavbu trvalou.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 28. 1. 2008
RMČ
- se připojila k akci „Vlajka pro Tibet“ s tím, že 10. 3. na budově úřadu spolu
s vlajkou MČ byla vyvěšena tibetská vlajka.
- souhlasila se zařazením MČ Praha-Dolní Chabry do publikace „Praha-hlavní
město České republiky“
- se seznámila se studií firmy SEPARA-EKO, s.r.o., která byla vypracována jako
podklad pro projekt na změnu vytápění v objektu Spořická 400 a na základě
této studie souhlasí s vypracováním technicko-ekonomické studie, jejíž
odhadované náklady jsou cca 18.000,- Kč bez DPH, která by určila efektivnější
způsob vytápění budovy školy s případným možným využitím tepelných
čerpadel. O financování akce chce MČ požádat EU
- schválila návrh p. Šíra na navýšení ceny inzerce v Chaberském zpravodaji

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 18. 2. 2008
RMČ
- schválila záměr Ing. Michaela Háka o požádání výjimky na využití území parc.č.
21 a 22, které jsou jeho majetkem a kde se nachází stavba jeho domu. Území bude
využito pro vytvoření samostatné bytové jednotky přístavbou stávajícího domu.
- souhlasila s uzavřením smlouvy na autorský dozor na stavbě „0125
Rekonstrukce statku na Hrušovanském náměstí - Multifunkční Centrum Dolní
Chabry“ s firmou In.Spira Group, s.r.o. zastoupenou Ing. Arch. Karlem
Veselým v období únor - červen 2008 za celkovou částku 120.000,- Kč.
- doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry uzavřít smlouvu s městem
Trenčianské Teplice, SR, v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, § 27 odst.1)
- souhlasila s poskytnutím finančního daru mysliveckému sdružení na nákup
medicinálního krmiva pro volně žijící zvěř v k.ú. Dolní Chabry ve výši 3.000,- Kč
- souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
telefonní přípojky na pozemku parc.č. 1462/1, k.ú. Dolní Chabry (ul. Na Pěšině),
a to za cenu 1.000,- Kč/bm v komunikaci a 100,- Kč/bm v chodníku. Současně se
smlouvou o smlouvě budoucí bude uzavřena smlouva o výpůjčce komunikace.
- se vyjádřila k PD v ulici Pod zámečkem a požádala o doplnění předložené
PD (parkoviště - opěrná zeď z palisádních prvků přizpůsobit pohledově skále
- neosazovat betonovými palisádami, využít kamene ,neohrozit stanoviště
křivatce českého,obruby snížit na 10 cm)
- schválila uzavření Dodatku č. 3 za provádění TDI na stavbě 0125 -
Multifunkční centrum Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 10. 3. 2008
RMČ
- z došlých nabídek na údržbu veřejné zeleně v Dolních Chabrech vybrala
firmu Zahradnické služby - Karel Černý, se kterou bude uzavřena smlouva,
jejíž návrh je přílohou usnesení.
- schválila zásadní námitky MČ Praha-Dolní Chabry k územnímu řízení
o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně Suchdol“
a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu sp.zn. S-MHMP
45914/2007/OST/Št a k územnímu řízení o umístění stavby „Silniční okruh
kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves“ a současně řízení o ochranném
hlukovém pásmu uvedené stavby sp.zn. S-MHMP 45912/2007/OST/Št, které
byly zaslány starostkou MČ k projednání ÚŘ na příslušný odbor MHMP.
- souhlasila s uzavřením darovacích smluv z rozpočtu školské a sportovní
komise pro rok 2008, a to: TJ ZŠ Dolní Chabry 20.000,- Kč, Sokol Dolní Chabry
15.000,- Kč a SK Dolní Chabry 15.000,- Kč.

Letos v bfieznu zemfiela 
nejstar‰í obãanka Dolních Chaber 

paní Emilie Ledvinová. 
V prosinci by jí bylo 100 let.



DÁLNIČNÍ OKRUH KOLEM CHABER

Územní řízení pro stavby 518 a 519 SOKP

Pražský magistrát se rozhodl po letech ostrých sporů definitivně prosadit výstavbu tzv.
jižní varianty „J“ (stavby 518 a 519) severozápadního segmentu silničního okruhu okolo
Prahy. Učinil tak v době, kdy je tato vysoce kontroverzní komunikace předmětem
pozornosti Evropské komise a vlády ČR a kdy je stále průkaznější, že varianta „J“ je
krajně nevhodná ve všech významných aspektech. Je stavebně technicky mimořádně
složitá a tudíž velice drahá, provozně nebezpečná, není v souladu s předpisy EU a proto
nemůže být financována z evropských fondů, devastuje chráněná přírodní území na
severním okraji hlavního města, přímými dopady výrazně zhoršuje životní prostředí
desetitisíců obyvatel Suchdola, Bohnic, Čimic Dolních Chaber a Ďáblic.

Magistrát zahájil počátkem března t.r. územní řízení na stavby 518 Ruzyně - Suchdol
a 519 Suchdol - Březiněves. Dne 10.3.2008 od 9.00 hod. se konalo pod vedením úředníků
odboru stavebního Magistrátu veřejné ústní jednání ke stavbě 518. Jeho organizace
a průběh ovšem předčily i nejhorší očekávání účastníků.

V nabitém sále byl nedostatek míst k sezení, lidé a to i staří spoluobčané, stáli v několika
řadách podél stěn. Úředníci a zástupci investora měli ovšem předem zajištěna pohodlná
místa u stolů. Prostor s přítomnými zhruba 100 osobami nebyl ozvučen, k dispozici nebylo
ani záznamové zařízení. Až po cca 15 - 20 minutách byl na nátlak veřejnosti přinesen jakýsi
diktafon, zápis z jednání se vedl až po důrazných žádostech účastníků, ručně, s řadou
zkreslujících zkrácení. Účastníci jednání z řad veřejnosti, občanských sdružení či zástupců
městských částí, prezentovali své námitky, připomínky a dotazy většinou vestoje,
s připravenými písemnými podklady v rukou. Projednávání záměru za přibližně 30 miliard
Kč by si věru zasloužilo větší pozornosti organizátorů. Ještě horší ovšem bylo arogantní
chování úředníků stavebního odboru. Ti odmítali konkrétní reakci prakticky na všechny
připomínky či námitky, nebrali na vědomí ani nejzásadnější požadavky účastníků
a odkazovali je stereotypně na písemné podání námitek s tím, že se pak s nimi „nějak
poperou“. Nevěrohodně vysvětlovali absenci některých základních dokumentů ve spisu,
ani nepředložili jeho úplný seznam. Krátce po 14.00 hod. pak řídící úřednice uprostřed
bouřlivé debaty přes protesty veřejnosti ústní část řízení svévolně ukončila. Jednání ovšem velice chaoticky pokračovalo dále, nebylo jasné, kdo ho řídí
a zda se vůbec ještě jedná o úřední akt. Problematicky zpracovaný protokol byl veřejnosti předložen ke schválení pouze v ručně psané pro leckoho
špatně čitelné formě. Jednání bylo za krajní nespokojenosti účastníků a v chaotických podmínkách ukončeno ve večerních hodinách za přítomnosti
řed. stavebního odboru Ing. Souralové s tím, že protokol bude strojově přepsán do 12.3.2008 a že ho pak zájemci mohou na úřadě podepsat.
Vzhledem ke všem okolnostem vedení takového „úředního jednání“ je považujeme za zmatečné, zmanipulované a fakticky neuskutečněné.

V odpoledních hodinách téhož dne svolala občanská sdružení „Nad Drahaňským údolím
z Dolních Chaber a Přiso ze Suchdola demonstraci na podporu skutečného okruhu kolem Prahy
tj. trasy severní „Ss“. Zúčastnilo se jí kolem 500 občanů, promluvili k nim starostové Suchdola
a Dolních Chaber, poslanci za Stranu zelených K. Jacques a V. Jakubková a představitelé
veřejnosti. Bylo vidět mnoho transparentů a hesel. Během demonstrace se podařilo
nashromáždit takřka 480 podpisů pod veřejný dopis adresovaný premiérovi M. Topolánkovi.

Dne 17. 3. 2008 bylo otevřeno veřejné ústní jednání ke stavbě 519. Podmínky již byly o něco
lepší a v principu odpovídaly závažnosti problematiky. Chování úředníků se ovšem nezměnilo!
Opět arogance, odborná nepřipravenost, ostentativní podjatost ve prospěch investora,
nerespektování námitek a požadavků účastníků, spory o dodržování stavebního zákona
a správního řádu, pochybné plné moci zástupců ŘSD ČR a jeho zmocněnce VISu a.s., neochota
věcně reagovat - to charakterizovalo protějšky občanské veřejnosti.

Přesto se podařilo udržet do jisté míry věcný charakter místy velmi vzrušeného náročného
jednání, které pokračovalo i následující a ještě další den! Večer 3. jednacího dne po
mnohahodinové debatě bylo opět zřejmé, že se program nepodaří řádně uzavřít. Žadatel se
přitom dostal do výrazné argumentační defenzívy a např. Ing. Kural z ŘSD do protokolu pod
tíhou faktů potvrdil, že jižní varianta není v souladu se základní evropskou normou pro dopravní
síť TEN-T. Za stavu značného vyčerpání všech zúčastněných bylo pak dohodnuto a řed. Ing.
Souralovou vyhlášeno, že pokračování se uskuteční 31.3.2008. S touto závěrečnou informací se
účastníci rozešli - a mnozí odjeli následujícího rána na prodloužený velikonoční víkend. Šokem
pak byly telefonáty z Magistrátu na úřady MČ Dolní Chabry a Suchdol před polednem 2. dne
oznamující, že jednání pokračuje již zítra, tedy 21. 3. 2008!

Obě městské části reagovaly okamžitě písemným odmítnutím a potvrzením dohodnutého
termínu 31.3.2008. Stavební úřad nicméně dne 21.3.2008 jakési „veřejné ústní jednání“, ovšem
bez účasti veřejnosti, uskutečnil. Do lavic pro veřejnost se posadili zástupci žadatele a pár

úředníků, např. i z Prahy 8, bez jediné otázky si vyslechli protokol a jednání bylo jakoby ukončeno! Takovou kolosální „boudu“ si ovšem jako
účastníci územního řízení nenecháme líbit a proti takovým praktikám vystoupíme s využitím všech legálních prostředků na národní i evropské úrovni.

Ing. Jaroslav Korf, zastupitel Prahy 8 a Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím

Vážení spoluobčané Chaber, braňte se,
dokud není pozdě

Opusťte na chvíli své pozemky a na nich stále hezčí
nové i přestavěné domy a domky a udělejte si malou
procházku směrem od Václava k Čimicím. Potom se
ohlédněte dolů do Chaberského údolí a představte si,
že ho má přetínat čtyřproudová dálnice evropského
významu. Také si představte proudy kamionů v obou
směrech a padne na Vás úzkost. Teprve teď si totiž
uvědomíte, jak hluboké je Chaberské údolí a v jakém
kotli se nalézá celá spodní část obce. Při menším
proudění vzduchu se budete dusit zplodinami
z výfuků aut a nikdo Vám už nepomůže. Horní část
obce, kterou bude protínat přivaděč k dálnici, na tom
také nebude o mnoho lépe.

Proto Vás chceme vyburcovat z letargie, „že je už vše
rozhodnuto“. Není to pravda, právě teď se
rozpoutala rozhodující fáze boje, který už mnoho
let vedou obce Suchdol, Chabry, Ďáblice, několik
občanských sdružení z Chaber a Čimic proti
úředníkům Magistrátu a lidem, kteří stojí za nimi. Je
třeba je přinutit, aby brali v úvahu potřeby občanů
žijících v zasaženém území a závažné skutečnosti
potvrzující nevhodnost a dokonce nepřijatelnost
jižní trasy. Zodpovědné instituce se musí konečně
vážně zabývat severní variantou, která byla
Ministerstvem životního prostředí vyhodnocena
z hlediska ekologie jako jednoznačně lepší
a levnější. Severní trasa odpovídá také bez problémů
požadavkům a normám Evropské unie.

Sledujte na internetu stránky www.drahan.chabry.cz
a zajímejte se o to, co se právě píše v tisku. Účastněte
se úředních jednání a dalších akcí týkajících se
tohoto záměru a podpořte odpor proti jižní
variantě. O to Vás žádají ti, kteří si uvědomují
vážnost situace v Chabrech a myslí to s obcí dobře.
Obracejte se s dotazy a podněty na místní úřad
v Chabrech, Suchdole nebo na občanské sdružení
Nad Draháňským údolím.

Za starousedlíky V. Přáda a za ty mladší J. Bubela
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Co se děje na stavbě?

pavlač a základ výtahu

obkládáme sociálky
tady se toho moc nezměnilo

pohled na pavlač

teď už jen dlažbu a můžeme ordinovat

natřeno na žluto

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

generálního projektanta M-centra Ing. arch. Karla Veselého (31 let)
AMA INVEST, s.r.o.
(na fotografii s ženou Ivou při křtu chaberské knihy)

Jak byste vyjádřil svůj vztah k rodícímu se M-centru v Dolních Chabrech?
Jsem moc rád, že mohu být přítomen realizaci nejodvážnějšího projektu v Chabrech
za posledních 100 let. Je to vzrušující, když vzniká něco tak úžasného a můj projekt
zvítězil.

Až příjdete za 10 let do M-centra, jak byste ho po uplynutí času rád viděl?
Přál bych si vidět radostné Chaberáky, jak plně tyto nádherné prostory využívají.

Zkuste být konkrétnější…
Přál bych si, aby objekt plnil účely, pro které byl zrozen, tj. místo MÍSTNÍ SAMO-
SPRÁVY, místo HISTORIE, PAMĚTI Dolních Chaber a místo PŘÍLEŽITOSTÍ obce
k aktivitám všeho druhu. 

Děkuji za Váš čas.                                                                         
Alena Nigrinová
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MALÝ PRŮVODCE TŘÍDĚNÍM ODPADU

Úvodem tohoto malého průvodce bych se ráda podělila o tři, snad nejen pro mne potěšitelná, fakta:

1. Při nedávné pracovní návštěvě u starostky se zástupci Pražských služeb pochvalně vyjádřili o chaberských občanech. Umějí totiž třídit
odpad a naše stanoviště separovaného sběru patří k těm nejčistějším.

2. V rámci pokynu o prověření kontejnerových stání u bytových domů v ulicích U Jízdárny, Ulčova a Spořická, o které požádal Magistrát,
a které jsem podložila fotodokumentací, přišla odpověď: „máte moc pěknou (myšleno čistou) městskou část.“ Vím, jak je těžké u bytových
domů vybízejících k anonymitě udržet čistotu a pořádek.

3. Víte, že díky pilotnímu projektu sběru bioodpadu, kdy jsme byli první městskou částí v Praze, tento systém přijali i jiní? Kdyby nebyl
projekt u nás úspěšný, nikdo po nás by to nezkoušel. Dnes se sběr bioodpadu zkušebně zavádí i jinde a hodně lidí nám jej závidí.

Tak to je to, na co jsem docela neskromně pyšná na pracovních setkáních, když se citují Chabry, a to bych se s vámi ráda podělila. Jsem
pyšná na Chaberáky.

A pro všechny, kteří by chtěli být pyšní společně se mnou a nemají v tom ještě docela jasno, je tento mini průvodce.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze
způsobem stanoveným zákonem ) dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.).

Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP se
komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky:

- papír a lepenka
- sklo směsné
- plasty směsné
- objemný odpad
- nebezpečný odpad

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:
- železné a neželezné, stavební suť,

elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, 
dřevěný odpad, pneumatiky.

V Chabrech je možné díky pilotním projektům možné
třídit také tyto druhy odpadu :
- od září 2004 biologicky rozložitelný odpad
- od přelomu roku 2005/2006 nápojové kartony
- od srpna 2007 čiré sklo

PAPÍR A LEPENKA

PLASTY

SKLO

SPRÁVNĚ

- noviny
- časopisy
- sešity
- kancelářský papír (včetně spon a svorek)
- reklamní letáky
- knihy bez potažených hřbetů
- brožury
- papírové krabice - rozložené
- vlnitá lepenka
- čisté papírové obaly a sáčky

SPRÁVNĚ

- stlačené PET lahve
- igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
- kelímky od potravin
- mikrotenové sáčky
- plastové nádoby od mycích prostředků
- polystyren

SPRÁVNĚ

- sklo čiré i barevné
- nevratné skleněné lahve od nápojů
- velké skleněné střepy
- tabulové sklo
- skleněné vázy, sklenice a dózy

Bílé kontejnery jsou určeny 
Výhradně pro sběr čirého skla!

ŠPATNĚ

- mastný a jinak znečištěný papír
- papírové kapesníky a ručníky
- papírové pleny
- uhlový (propisovací papír)
- voskový papír
- pauzovací papír
- dehtový papír
- vícevrstvé obaly ( nápojové kartony)

ŠPATNĚ

- zrcadla
- drátěné sklo
- autosklo
- keramika a porcelán
- žárovky
- zářivky a výbojky
- televizní obrazovky a monitory PC
- lahvičky od léčiv

ŠPATNĚ

- znečištěné plastové nádoby
- guma, molitan, kabely, PVC
- pneumatiky
- linolea a jiné podlahové krytiny
- textil z umělých vláken
- nádobky od léčiv a vícevrstvé obaly
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OBJEMNÝ ODPAD

BIOODPAD

SPRÁVNĚ

NÁPOJOVÉ KARTONY SMĚSNÝ ODPAD

- starý nábytek
- koberce a linolea
- staré lyže, snowboardy, kola
- velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy

SPRÁVNĚ

- posekaná tráva
- spadané ovoce (prokládané trávou)
- řezanka a větvičky z ořezu keřů
- zemina z květin bez květináčů
- plevele, pokojové rostliny, listí
- odpady z ovoce a zeleniny
- skořápky z vajec
- slupky citrusových plodů
- sedliny kávy, čaje a čajové sáčky
- květináče z lepenky a rašeliny

- jiné obaly od nápojů
(nevyprázdněné  nebo znečištěné
nebezpečnými látkami - lakováním, natíráním, apod.)

SPRÁVNĚ

- veškeré vícevrstvé obaly
(krabice od mléka, džusů, 
vín a dalších potravin)
vyprázdněné a stlačené

ŠPATNĚ

- lednice
- televizory a monitory PC
- zářivky a výbojky
- autobaterie
- jiné nebezpečné odpady

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ

- podestýlka od domácích zvířat
- pleny
- pytlíky z vysavače
- oharky z cigaret
- uhelný popel
- smetky z ulice
- zbytky z omáček, pomazánek
- zbytky majonézových salátů a olejů
- kosti

SPRÁVNĚ - baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny, hydroxidy, lepidla,
pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevele nebo odstraňování plísní),
zářivky a výbojky, chladničky a mrazáky, vyřazené elektrické
a elektronické spotřebiče.

Nejbližší termín – 25. května 2008

Velkoobjemové kontejnery :
- o stanovištích a termínech přistavení rozhoduje příslušná městská část 

- MČ Praha-Dolní Chabry
- svoz těchto kontejnerů  u nás provádí  firma Pražské Služby, a.s., která je zodpovědná

za čistotu a pořádek bezprostředně po odvezení kontejneru.

V Chabrech funguje mobilní sběr nebezpečných odpadů, kde lze obsluze odevzdat všechny výše
uvedené druhy vyjma lednic, TV a PC monitorů.

Harmonogram sběru na tento rok:   29. 4., 29. 7. a 28. 10. 2008 - úterý

sběrná místa: 1. křižovatka Ulčova/Ústecká 15:00 -  15:20
2. Hrušovanské náměstí 15:30 -  15:50
3. Bílenecké náměstí 16:00 -  16:20

Baterie a monočlánky lze průběžně vhazovat do speciálního červeného kontejneru, který je umístěn na úřadě MČ.
Prošlá léčiva, rtuťové teploměry a použité injekční stříkačky lze odevzdat také ve všech pražských lékárnách.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit
jinam. Měli bychom si však pamatovat, že pokud se do
směsného odpadu občas připlete kelímek od jogurtu, nestane
se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný
odpad, třeba jen tužková baterie.

Bioodpad z údržby zeleně lze také bezplatně uložit v kompostárně  
Malešice - Praha 10, Dřevčická ul. 803/25 nebo ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.



SBĚRNÉ DVORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ve sběrných dvorech lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného:
- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti),  suť z bytových úprav v množství 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně,

kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky, vyřazená elektrozařízení -
lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, apod.

- všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik - 25,- Kč/ks)
- odpady lze odevzdávat v množství obvyklém v domácnosti (stavební odpad pouze 1m3 měsíčně)
- odpad nesmí být dovezen firemními vozidly a vždy je nutno se prokázat platným OP (trvalým pobytem v Praze)
- v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora

NELZE ODEVZDÁVAT: nebezpečné složky stavebního odpadu jako jsou asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.
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Provoz ve sběrných dvorech:

Po - Pá   8:30 - 18:00 v letním období 8:30 - 17:00 v zimním období
So          8:30 - 15:00 

PRAHA 4 Zakrytá, Spořilov 272 76 40 58, 731 14 23 48
PRAHA 5 Puchmajerova, Jinonice 251 61 23 43

Ke Kotlářce 4, Košíře 737 24 08 53
PRAHA 6 Proboštská 1, Dejvice 284 09 84 75
PRAHA 8 Voctářova, Libeň 266 00 72 99
PRAHA 9 Pod Šancemi 444/l, Vysočany 284 09 85 81
PRAHA 12 Generála Šišky, Modřany 244 40 01 64
PRAHA 14 Teplárenská 5, Kyje 272 70 09 52, 777 30 12 01
PRAHA 15 Za zastávkou 3, Měcholupy 733 16 48 10
PRAHA 16 V Sudech 1488, Radotín 257 91 17 58
PRAHA 20 Chvalkovická 3, Horní Počernice 281 92 49 59

STANOVIŠTĚ SEPAROVANÉHO SBĚRU V DOLNÍCH CHABRECH

Do barevných nádob nikdy nevhazujeme
obaly znečištěné nebezpečnými látkami.

V případě, že je nádoba na tříděný odpad
znečištěna odpadem, který tam nepatří,
nelze již odpad z celé nádoby následně
využít. Tato nádoba je po zjištění znečištění
vyřazena z řádného svozu využitelné složky
odpadu a následně svezena se směsným
opadem. Čistotu v okolí těchto stanovišť
zabezpečuje svozová společnost a v případě
jakýchkoliv připomínek či stížností týkajících
se problematiky  se lze obrátit na tuto
společnost (Pražské služby, a.s.), úřad MČ
nebo oddělení komunální hygieny odboru
ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy
(tel.:  236 00 42 29).

CO MOŽNÁ NEVÍTE, 
ALE MOHLO NEBO 
MĚLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Na 1 obyvatele Prahy se za rok vytřídí asi 18 kg
papíru, díky čemuž se ušetří přibližně 220
tisíc stromů. To odpovídá lesu o výměře 280
hektarů. 
(zdroj: ENVIS)

Pálení odpadů včetně odpadu ze zeleně je
na území hl.m. Prahy zakázáno. Podle
zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je
možné pálit bioodpad v obcích, kdy jsou
tyto podmínky stanoveny obecně závaznou
vyhláškou. Hl. m. Praha takovou vyhlášku
nevydalo. Proto je možné pálit pouze čisté
a proschlé dřevo, které se použije
v kamnech nebo ohništi jako palivo.

Při odhlašování vozidla jste jako majitelé
povinni doložit potvrzení o převzetí
autovraku. 
Zpracovatelé oprávnění přebírat autovraky
jsou např. firmy: A.S.A, s.r.o. Ďáblická
791/89, Praha 8, AUTOTYP Praha, s.r.o.,
Kolbenova 809/31, Praha 14, CZ BIJO, a.s.
Tiskařská 10, Praha 10, ECO-F, a.s., Na
Švihance 1476/1, Praha 2 nebo firma GERA,
s.r.o., Na Ořechovce 45, Praha 6.

Toto poděkování patří všem, kteří se
sebemenším způsobem podílejí na tom, aby
nejen on a jeho děti, ale také soused, soused
souseda a jejich děti žili v prostředí, které je
díky jejich úsilí čistější, hezčí a zdravější. 
Tihle lidé zcela jistě nepáchají jeden
z novodobých hříchů, který prý k všeobecně
známým přidala církev. 
Oni totiž třídí odpad.

Bronislava Kukurová, 
životní prostředí ÚMČ 



Výlet do skanzenu v Kouřimi

V pondělí 17. března nás ráno před školou přešlapovala více jak stovka malých výletníků. V osm
hodin přijely tři objednané autobusy a mohli jsme vyrazit na výlet do skanzenu v Kouřimi, který
byl pro nás speciálně otevřen i mimo návštěvní hodiny. Všechny chalupy ve skanzenu byly
velikonočně vyzdobené a milé paní průvodkyně nás postupně provázeli velikonočním obdobím
od Popeleční středy až po Velikonoční pondělí. 

Dozvěděli jsme se, jak a proč se říkalo
jednotlivým postním nedělím,  jaké pověry  a
zvyky se dělaly během svatého týdne, viděli
jsme ukázky zdobení kraslic, velikonočního
pečiva, typických velikonočních pokrmů...
V původní hospodě jsem se zúčastnili
velikonoční dílničky a vyrobili si stojánek na
kraslici. Protože jsme měli možnost si
v některých staveních nakoupit pomlázky,
ozdobená vajíčka i další velikonoční dekorace,
neodjeli jsme s prázdnou a i během Velikonoc
jsme si zavzpomínali na hezký i poučný výlet.

Za všechny výletníky paní učitelka Pavla

Den učitelů

Na Den učitelů 28. března v našich třídách
za nás učili naši žáci a my jsme se vrátily do
školních lavic. Jak jim to od kateder slušelo,
můžete posoudit sami. 

paní učitelky - žákyně Pavla a Štěpánka
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Nejlepší čtenáři v cukrárně

Je to již tradiční akce, na kterou se moc těším. Na konci pololetí jsem byla v chaberské cukrárně
s pěti nejlepšími čtenáři ze své čtvrté třídy oslavit jejich úspěch. Každý z nich přečetl v minulém
pololetí více než devět set stran! Už se nemůžu dočkat, až zase na konci školního roku
s některými z nich vyrazím.                                                                       Štěpánka Nováčková

Smrt jsme vám odnesli

Smrt jsme vám odnesli, 
nové léto přinesli.
Buďte hodně veselí, 
že vám něco nesemy.

11. března šly I.A, I.B, II.B a III.B vynést smrtku
Morenu. Říkali jsme k tomu různá říkadla. Šli
jsme k cukrárně a s paní starostkou k rybníku
u fotbalového hřiště. U rybníka jsme naše
vystoupení (I.B a III.B) ukázali ještě paní
starostce a ona pak hodila ekologickou
Morenu z chlebů, rohlíků a vek do rybníka.
Tento zvyk měl odehnat zimu, ale jak vidíte,
byla to jenom pověra.

Anička Volánková, III.B

ZE ŽIVOTA ZŠ SPOŘICKÁ
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POZVÁNKA NA KONCERT

Chcete zažít kouzlo atmosféry, večerního koncertu v románském kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech?

DĚTSKÝ KARNEVAL V SOKOLE

Podle hesla, že „Sokol není jenom tělocvik
a sport, ale také činnost kulturní“ se konal 16.
února 2008 v chaberské sokolovně již patnáctý
Dětský karneval od obnovení sokolské
jednoty. Výběr data nebyl náhodný  -  na toto
datum slavilo sokolstvo na celém světě již 146.
narozeniny od založení Sokolav roce 1862!

Dětské karnevaly v sokolovně vynikají svou
přátelskou a pohodovou atmosférou, staly se
proto jakousi rodinnou záležitostí nejen pro
děti všech věkových stupňů, ale i pro jejich
rodiče, prarodiče, strejdy a tety.

A jak to vlastně na karneválku vypadalo?
Děti si - každý podle svého umu - při hezké
melodické hudbě ověřily první taneční kroky,
pohrály si a zasoutěžily. A nakonec si „peníze“
získané jako uznání za výkony v karneva-
lových soutěžích vyměnily za drobné hračky.

Bylo zajímavé sledovat, jak spontánně
fandovsky se k dětskému nadšení připojili
i dospělí. A tak se přirozeným způsobem opět
potvrdilo to, co je v Sokole vžitou tradicí,
soulad a spolupráce mezi generacemi. Přínos
takového souladu je evidentní - mladí se
zdokonalí a dospělí omládnou!

Ještě visí ve vzduchu otázka, kolik bylo
účastníků? Tak tedy - dětí od mimin (!) až po
žákovský věk bylo 65 až70, dospělých přibližně
dvojnásobek. K tomu je třeba ještě připočítat
nemalý počet pořadatelů.

Na závěr, aby se potvrdilo, že „v Sokole se
pořád něco děje“, se hodí připomenout, že 19.
dubna 2008 uspořádá chaberský Sokol již
dvanáctý ročník dětských běžeckých závodů
a minimaratonu (4500m) pro dospělé pod
společným názvem „Velká cena Gustava Peši“.
Gusta Peša byl příkladný čs. maratonec, který
nejenže ve svém životě úspěšně uběhl 305
maratonských běhů (a žádný přitom nevzdal),
ale byl i sokolským cvičitelem a učitelem
sportovního létání.

Miroslav Vítězník

placená inzerce

Srdečně jste zváni na
17. květen v 17.30 hod

se skupinou Cain Da Breth,
která nám přiblíží irskou lidovou hudbu

Vstupné 60,- Kč

Již od 14.oo hod bude otevřen kostel pro
veřejnost a poprvé se otevřou dveře zdejší

zvonice.
Nenechte si ujít mimořádný zážitek

Os na ochranu chaberských památek

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL DEN ZEMĚ
Spojení dvou významných dnů, během nichž si víc než jindy uvědomujeme a připomínáme
hodnoty přírodního a kulturního dědictví kolem nás je pro mnohé možná trochu nezvyklé.
Cíle jsou však stejné - zachovat a předat budoucím generacím hodnoty, jež jsme zdědili. Dolní
Chabry mají co předat; pestrou a bohatou přírodu i krásné a hodnotné historické památky. 
Přijeďte se přesvědčit v sobotu 19. dubna 2008 do Dolních Chaber, kde od 9 - 17 hodin bude
pro Vás připraven zajímavý program.
Pro veřejnost se již tradičně otevřou dveře kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Opět budete moci
spatřit 800 let staré malby dochované na jeho zdech. Zpřístupněné bude podzemí se základy
starších staveb, podélného kostela s hrobkou a rotundy z 11. a 12. století. Kostel Stětí sv. Jana
Křtitele uvede výstavu Známé a neznámé kostely, kapličky a zvonice Dolních Chaber.
Poprvé bude mít veřejnost možnost vstoupit branou do barokního Knorova statku (čp. 15)
stojícího u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a prohlédnout si starý  dvůr s kamenným zábradlím.
Ve zpřístupněné části statku prohlášeného za kulturní památku bude připravená výstava
Chaberská příroda - její ochrana. Zajímavosti ze světa vzácných rostlin a živočichů doplní
soubor fotografií vyprávějících příběh Po stopách Dolních Chaber ilustrující histori původních
statků v obci, rozvoj a výstavbu Chaber od minulosti po současnost. Kromě výstav fotografií
čeká na návštěvníky prezentace projektu plánovaného dálničního okruhu, v 3D projekci.
Pro děti a rodiče bude připravena naučná stezka s objevováním starých staveb v obci. Ve dvoře
statku si budou moci malí zasoutěžit a větší vyzkoušet svoji řemeslnou zručnost. Pro všechny
zúčastněné budou připraveny odměny sponzorované úřadem MČ Chabry, obchodem potravin
V+M a cukrárničkou Na pěšině.  
Během akce se můžete občerstvit v blíz-
kém hostinci se zahrádkou - U Míšků.
Nenechte si ujít neobvyklou, jarní
chaberskou akci. Těšíme se na Vaší
návštěvu. (Spojení Metro Kobylisy
autobus 162-Bílenecké nám u kostela).

Os na ochranu památek 
v Dolních Chabrech,  

01/23 ZO ČSOP Sůva MOP Sůvy



OHNIVÝ Den učitelů
27. 3. 2008 v předvečer Dne učitelů se sešli chaberští pedagogové
z obou mateřských škol a ze školy základní U K.A.R.L.A. Stala se z toho
už několikaletá tradice, kdy jednou za rok učitelé přijmou pozvání
školské a sportovní komise a příjdou na neformální setkání
s představiteli obce, aby probrali věci vážné i nevážné. Součástí akce je
vždy malé kulturní představení. Letošní setkání bylo v OHNIVÉ náladě
a někdy se šlo až na OSTŘÍ NOŽE. 

Zkrátka Jan Ámos by z atmosféry měl radost, ostatně posuďte
sami z následujících fotografií!

Také příští rok se
na Vás, milí učitelé,
těší 
Alena Nigrinová.
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VELIKONOCE 2008

Jsme rádi, že pro mnohé z vás začaly Velikonoce ve výtvarných dílnách, pořádaných
školskou a sportovní komisí MČ Dolní Chabry. Díky spolupráci se základní školou se po
tři páteční podvečery ve školní družině vystřihovalo, korálkovalo a drátkovalo. Květináče
a okna ozdobili zajíčci, beránci, kuřátka a slepičky.  

Hanka Řepková

VÝTVARNÉ DÍLNY 2008
Chystáme pro vás: 

květen – výtvarná dílna pro děti
a tatínky ke dni matek 

červen – svatojánská výtvarná dílna

září – korálkování

říjen – škola strašení

listopad – předvánoční  drátkování
a korálkování

prosinec - Mikulášská dílna, 
Přástky svaté  Luciepl
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DĚTSKÉ
CENTRUM

– kurzy pro děti
od narození 
do 7let

– večerní cvičení 
pro ženy a dívky

novinky:
- školička pro děti od 3let
- cvičení pro těhotné
- břišní tanec pro ženy a dívky

Pletení z pedigu
(ošatky, podnosy, košíky)

20. 4.     14.00 - 17.00

rezervace na tel.:
721 851 532

Stále probíhají zápisy 
na volná místa!

aktuální nabídka kurzů na 
www.pod-smrkem.cz

březen – duben 2008 Chaberský zpravodaj    str. 11

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Dětský karneval
TJ ZŠ CHABRY



březen – duben 2008 Chaberský zpravodaj    str. 12

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha-Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. Redakční rada: Alena Nigrinová,
Hana Řepková, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 52 20 73, e-mail: zpravodaj@tripcar.net Tisk: Flora s.r.o., Nevyžádané rukopisy, fotografie apod.
se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky
publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.

Příští uzávěrka 29.  5.  2008 do 18 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

NA SLOVÍČKO s …

Janou a Tomášem SAMKOVÝMI
majiteli Cukrárničky a Vinárničky Na Pěšině

Už víte, že Cukrárnička Na Pěšině má mladší a neméně krásnou „sestru“?
Jmenuje se „Vinárnička Na Pěšině“ a je velmi sympatická a moderní. Bydlí
ve stejné budově jako Cukrárnička a bude jistě osvěžením chaberského
života. Mimochodem Cukrárnička byla vyhlášena mezi 10 nejlepšími
cukrárnami v Praze (Časopis Apetit 04/2008). Jakpak ne, vždyť k nám
chodí na zákusky i samotná paní prezidentová! Tak jsem zvědavá, která
z těch dvou sester-krasavic bude mít u Vás větší úspěch.

Jano, je vidět, že návrh interiéru vinárničky vzal do rukou profesionál...
Ano, oslovili jsme našeho milého známého Zdeňka Flemminga,
který přestože je spíše umělecký architekt (scény Super Star, 
X-faktor, pracuje pro F. Renče),tak vyprojektoval naši vinárničku.

S jakým záměrem jste do takového projetku šli?
Myslíme si, že v Chabrech něco takového chybí. Jsou tu příjemné
hospody, ale NEKUŘÁCKÁ vinárna modernějšího typu tu není. Tak
jsme to zkusili. Můžete k nám přijít na pozdní snídaně (na desátou),
pracovní schůzky, teplé obědy, saláty,samozřejmě večeře, jen tak na
vínko. Nabízíme mořské fajnovůstky, máme tu i specialistu barmana
a skvělého kuchaře (manžel). Domníváme se, že i maminky s dětmi
sem najdou přes den cestu, aby probraly svůj „ženský svět“. Dveře
jsou otevřené všem skupinám obyvatel, ať tu hledají cokoliv.
Otevřeno budeme mít od desíti do čtyřiadvaceti hodin.

Jaké máte heslo pro začátek, Tomáši, a co Vás teď nejvíc těší?
Každé podnikání je risk, tak snad to výjde. A největší radost? Kladné
odezvy lidí, které máme rádi. Mimochodem pozvání k nám přijali už
i známí hosté jako např. Jiří Bartoška, Ondřej Soukup s přítelkyní,
Láďa Vízek s Jirkou Šmicrem a další. Ale potěší nás samozřejmě
přízeň všech Chaberáků všech věkových skupin.

Na oslavě zrození Vinárničky Na Pěšině nemohla chybět skromná, milá
a pracovitá maminka Jany Samkové, znamenitá cukrářka. Stejně tak
jako další dvě duše spojené se „sladkými Chabry“: paní prodavačka
z cukrárny paní Bohumila Brátová a Martina Pecháčková. Všem těmto
lidičkám přejeme úspěšný rozjezd vinárničky. Ať se jí daří jako její sestře.

Za redakci Zpravodaje Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Hankou FRANCOVOU
předsedkyní občanského sdružení Nad
Drahaňským údolím

V jaké fázi je nyní spor varianty „J“
a „Ss“ okruhu?
Dle usnesení Vlády ČR z podzimu 2007
má Ministerstvo dopravy společně
s Ministerstvem životního prostředí
jmenovat odbornou komisi, která tyto
varianty vyhodnotí. 
Posouzením obou variant se zabývají
i odborníci evropské iniciativy Jaspers.
Výsledky by měli být k dispozici zhruba
v polovině letošního roku. Přesto
stavební odbor pražského magistrátu, bez ohledu na vládní usnesení,
počátkem února zahájil územní řízení na stavby 518 a 519 v jižní variantě. 

Co aktuálního se bude dít v příštích dnech k tomuto tématu?
Stavební odbor MHMP by měl na základě procesních nedostatků
i věcných námitek stavební řízení zastavit. Pokud tak neudělá, podáme
spolu s dalšími účastníky řízení odvolání, případně se budeme práva
domáhat i u soudu. Důležité budou výsledky porovnání variant.

Mají smysl protesty občanů Chaber proti variantě „J“ a jakou formou?
Samozřejmě mají. Ukazují, že problém se týká tisíců obyvatel na
severozápadě Prahy. Během veřejného ústního jednání bylo podáno
velké množství námitek, občané se zúčastnili demonstrace „Chceme
okruh OKOLO Prahy“, celkem 1968 občanů během týdne podepsalo
dopis adresovaný premiérovi M. Topolánkovi, v nejbližších dnech se
připravuje petice určená Vládě, Senátu i Poslanecké sněmovně. 

Proč se tak výrazně, Hanko, angažujete Vy jako fyzická osoba?
Neangažuji se sama, jen vystupuji za sdružení, které má přes 300 členů
či příznivců z Chaber, Čimic, Bohnic, Ďáblic i Suchdola, snažím se
o problému shromažďovat informace, vysvětlovat a koordinovat další
aktivity. A činnost sdružení je zase jen zlomkem celkového odporu proti
tomuto řešení. Vadí mi ničení životního prostředí, pokud se podaří
prosadit šetrnější severní variantu, budu ráda, že jsem k tomu malinko
přispěla, pokud ne, tak že jsem se aspoň snažila...

Lidé s Chaber se vždy zeptají: Bude okruh („J“) nebo ne? Co byste jim
jako člověk znalý věci odpověděla? 
Věřím, že zdravý rozum zvítězí a že společným úsilím obcí, občanských
sdružení i jednotlivců je možné prosadit řešení šetrnější k životnímu
prostředí a k ochraně zdraví náš všech.

Jaké konkrétní dopady předpokládáte na Chabry, pokud se prosadí
varianta „J“?
Hluk, exhalace, prach z provozu až 100.000 vozidel denně včetně těžké
kamionové dopravy, světelný smog z mimoúrovňových křižovatek,
pokles ceny nemovitostí. Dopady by se projevily už během stavby, např.
provoz těžké stavební techniky, odvoz zeminy. A o tom, jak by budování
mostů a tunelů přežila Drahaňská rokle, radši ani nemluvím. Zkuste si to
představit sami.

Děkuji za rozhovor  Alena Nigrinová


