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Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry 
schválilo

název a logo zrekonstruovaného statku 
na Hrušovanském náměstí 

(s pracovním názvem „M-centrum“). 

Nový název zní:

CHABERSKÝ DVŮR
Logo:

SLOVO STAROSTKY

Milí spoluobčané,

dne 26. 4. 2008 se uskutečnilo
v místní sokolovně „Setkání
občanů se starosty obcí,
představiteli občanských sdru-
žení a dalšími osobnostmi
veřejného života“.
Cílem setkání bylo seznámit 
Vás, občany s děním kolem
silničního okruhu kolem Prahy.
Ráda jsem na tomto setkání
přivítala předsedkyni posla-

neckého klubu Strany zelených PhDr. Kateřinu Jacgues,
členku zastupitelstva hl.m. Prahy Mgr. Petru Kolínskou,
člena rady hl.m.Prahy  Petra Štěpánka Csc. (oba SZ), kteří
nám přišli vyjádřit podporu v protestu proti variantě „J“
silničního okruhu. Dále starostu MČ Praha - Suchdol ing.
Petra Hejla, místostarostku Suchdola ing Věru Štěpánkovou,
zastupitele Prahy 8 pí. Hanu Francovou a ing. Jaroslava
Korfa, kteří pro nás pro všechny odvádějí veliký kus práce již
mnoho let a kterým náleží můj veliký obdiv a úcta za to, co
dělají. V neposlední řadě zde byli p.Vladimír Přáda a p. Jan
Bubela, spoluorganizátoři celé akce.
Stařičký sál sokolovny jste zaplnili celý. Bylo vidět, že
záležitost kolem stavby okruhu přes území Dolních Chaber
Vám není lhostejná. Přesto setkání probíhalo v celkem
klidné atmosféře. Hovořit mohl každý, ať to byl zastánce,
nebo odpůrce výstavby okruhu varianty „J“. Vážím si osobní
statečnosti všech, kteří pod svým jménem vyslovili souhlas se
stavbou v podobě, která by se dotkla negativně života
chaberských občanů., i když se nakonec ukázalo, že nebyli
občany Dolních Chaber.
Bohužel, ještě stále mezi námi žijí lidé, kteří se bojí veřejně
přihlásit ke svému názoru. Důkazem je leták, který nějací
mládenci rozdávali před sokolovnou. Byl nepodepsaný.
Obviňoval mě z totalitarizmu, z prosazování osobních
výhod, z nehospodárnosti při spravování veřejných
prostředků, používal argumenty, které jsem nikdy neřekla.
Možná, že pisatel/ é věděl/i proč se nepodepsal/i.
Ale dost o lidských vlastnostech. Život jde kolem nás rychleji
než si stačíme uvědomit a pokud je vaší životní náplní práce
tak dvakrát rychleji. Co se tedy žene kolem nás.
Dne 14.5.2008 složila slib nová zastupitelka MČ Dolní Chabry
paní Marta Hradecká - ODS. Přeji jí v nelehké úloze
zastupitelky hodně úspěchů, ale také pohody, kterou bude
k práci potřebovat.
Informace o M-centru je již dnes poslední, protože byl
schválen zastupitelstvem MČ oficielní název „Chaberský
dvůr“ i logo, které je dílem studenta Štěpána Ježka. Takže
ještě nyní budu psát o stavbě M-centra, po dokončení díla již
budeme užívat nový název. Snad nám Chaberský dvůr dá
všechno co od něj očekáváme. Není to samozřejmě  jenom
v budově, ale hlavně v lidech.
Letošní příprava Svatojanských slavností bude poněkud
netradičně umístěna na Bílenecké náměstí. Důvodem je
rekonstrukce povrchu Hrušovanského náměstí. Věřím, že
i tak přijdete v hojném počtu, protože pro Vás sociální
a kulturní komise připravuje program, kterým Vás chce
pobavit i potěšit.
Chtěla bych Vás již nyní pozvat na oslavu 735 let od první
dochované písemné zmínky o Dolních Chabrech. Možná, že
se Vám bude zdát toto datum netradiční, ale říkám na
rovinu, byla to záminka, jak zviditelnit Dolní Chabry
a hlavně novým občanům více přiblížit historii místa, kde
nyní žijí. My starousedlíci jsme na svůj domov pyšní i tak. Ale
zjistila jsem podle různých ohlasů, že dnes se počítá mezi
starousedlíky každý, kdo zde žije alespoň 5 let, nebo pokud
se zde rodičům narodilo dítě, a to je dobře.
Využili jsme hezkou myšlenku pí Klimešové (sociální
a kulturní komise) pozvat na oslavu místní rodáky. Proto Vás
chci poprosit pokud máte kontakt na nějakého rodáka,
spolužáky, rodinné příslušníky, známé, kteří se v Chabrech
narodili, řekněte jim o datu 20. září 2008. Na toto datum
plánujeme oslavy 735 let Chaber.
Závěrem Vám ,již opět tradičně, přeji krásné dny strávené
o dovolené, dětem a učitelům nádherné prázdniny a všem
dny plné klidu, slunce, koupání, borůvek, nádherných
zážitků a žádné starosti.

Jaroslava Plevová, starostka
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Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 2. 4. 2008
RMČ
- schválila záměr na prodej pozemku parc.č. 1462/7, k.ú. Dolní Chabry dle
cenové mapy v ceně 2.920,- Kč/m2, v celkové ceně 662.840,- Kč za pozemek. 
- souhlasila s napojením nových chodníků vybudovaných na pozemku parc.č.
877 a 878, k.ú. Dolní Chabry, na veřejnou komunikaci ulic U Váhy a Kobyliská. 
- schválila poskytnutí ročního finančního příspěvku Občanskému  sdružení na
ochranu památek v Dolních Chabrech formou daru ve výši 5.000,- Kč pro rok
2008.
- posoudila technicko-ekonomickou studii vytápění budovy ZŠ alternativními
zdroji. A doporučila z výše uvedené studie rozpracovat variantu 4.2 s tím, že
uložila starostce zjistit celkové náklady na změnu vytápění včetně případných
nákladů na zateplení objektu a nákladů spojených s dostačujícím el. Příkonem
a zjistit technickou proveditelnost, možnost financování z prostředků EU
a vstupní náklady spojené se zpracováním nutné projektové dokumentace.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 21. 4. 2008
RMČ
- souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč.na nátěr střechy
budovy Sokolovny, o který požádala TJ SOKOL. Příspěvek bude poskytnut
formou daru a bude doloženo jeho užití. 
- neměla připomínky k projektové dokumentaci týkající se novostavby RD na
pozemku parc.č. 1530, k.ú. Dolní Chabry. Souhlasila s umístěním nově
plánovaného vjezdu k tomuto pozemku, nesouhlasila  s využitím vjezdu pro
parkovací stání. 
- souhlasila s poskytnutím daru Občanskému sdružení Sedm paprsků ve výši
15.000,- Kč jako příspěvek na činnost pěveckého souboru Camera Chabra
v roce 2008 z prostředků sociální a kulturní komise o který požádal p. Šír. 
- se vyjádřila k PD  stavby TV Chabry - etapa 0003, Komunikace II, chodník
v ul. U Václava. Rada schválila projektovou dokumentaci upravenou dle
požadavků silničního správního úřadu, tj. oboustranný provoz na
komunikaci. Požaduje však umístění stavebního zpomalovacího retardéru.

Vybíráme ze zasedání RMČ ze dne 12. 5. 2008
RMČ
- vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Bílenecké náměstí, že v době letních
prázdnin bude provoz v MŠ zabezpečen od 30.06. do 11.07.2008. Školní rok
2008/2009 bude zahájen v pondělí dne 01.09.2008.
- souhlasila  se vstupem do pozemků parc.č. 1533, 1534, 1634, 1668 a 1705
v souvislosti s rekonstrukcí kabelové sítě NN v ulicích Ledčická, Ulčova, Pod
Větrolamem, Cítovská a Kozomínská. 
- neměla  připomínky ke změně územního rozhodnutí - parcelaci a typu RD
na pozemcích parc.č. 1373/114-117, v k.ú. Dolní Chabry, o kterou požádal
stavebník AQUA DRY s.r.o.
- posoudila PD „Polyfunkčního domu Nad Drahaňským Údolím II“, o které
požádala firma Central Group, a.s. a konstatovala, že projektová
dokumentace se týká stavby,  která se nachází na pozemcích  k.ú. Čimice
parc.č. 1016/145-146 a 1016/88, a nemá k PD „Polyfunkčního domu Nad
Drahaňským Údolím II“ připomínky.
- vzala na vědomí žádost majitelů objektu a provozovny cukrárny v ulici Na
Pěšině o vybudování parkovacích stání pro účely provozovny cukrárny.
a s uvažovaným záměrem souhlasí za podmínky písemného souhlasu majitele
přilehlé nemovitosti, která bude zřízením parkovacích míst dotčena. 
- souhlasila s projektovovou dokumentací  novostavby RD s využitím
stávajícího vjezdu vjezdu na pozemek, parc.č. 1233/42. 
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Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 14. 5. 2008
ZMČ
– Vzalo na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2007 a výsledky hospodaření projednané finančním
výborem a RMČ schválilo.
– Schválilo rozpočtové opatření č. 1 v roce 2008 související s navýšením ceny díla  dle Dodatku č. 3 pro M- centrum na vybavení interiérů
a audiovizuální techniku.
– Schválilo zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků MČ a příspěvkových organizací za rok 2007.
– Schválilo výsledky hospodaření příspěvkových organizací - ZŠ Spořická, MŠ Chaberáček a MŠ Bílenecké náměstí za rok 2007 a souhlasilo
s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku dle doporučení Rady MČ do rezervního fondu a fondu odměn.
– Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v příspěvkových organizacích a na úřadě městské části
– Vzalo na vědomí zprávu o provedeném auditu hospodaření za rok 2007 provedenou kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. Prahy. Zrušilo
usnesení č. 058/07 ZMČ a schválilo výměnu 26 m2 pozemku parc.č. 1497/1, k.ú. Dolní Chabry, který je majetkem hl.m. Prahy a ve správě  MČ,
za 26 m2 pozemku parc.č. 1500/2, v majetku p. Seyfrieda, z celkové výměry 123 m2. Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení zbývajících 97 m2

pozemku parc.č. 1500/2, k.ú. Dolní Chabry v majetku pana Seyfrieda, a odkoupení 10 m2 pozemku parc. č. 1498/2. Celkem bude odkoupeno
107 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2, v celkové hodnotě 107.000,- Kč. 
– Schválilo prodej  pozemků parc.č. 346/2 o výměře 69 m2, parc. č. 347/3 o výměře 83 m2 a parc.č. 348/14 o výměře 105 m2, k.ú. Dolní Chabry,
o který požádali manželé Kalendovi, na kterých stojí jejich dům.
– Schválilo žádost o prodej pozemku parc.č. 1462/7, o kterou požádali  manželé Čápovi. Pozemek ve vlastnictví MČ a pronajatý dle nájemní
smlouvy  vznikl při budování komunikace a je součástí zahrady žadatele.
– Schválilo navýšení měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle přílohy č.1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 01.03.2008
– Seznámilo se s celkovým návrhem projektu výstavby v lokalitě Beranov, který vzešel ze změny ÚP hl. m. Prahy a který předložila k posouzení
firma Star Group Ltd. 
– Schválilo uzavření smlouvy mezi  městem Trenčianské Teplice, SR  a MČ Praha-Dolní Chabry. Jedná se o smlouvu o partnerství v rámci
programu  Evropa pro občany 2007 - 2013, projekt - Partnerství měst.
– Projednalo žádost obyvatel BD Bolebořská č. p. 494 o snížení prodejní ceny za prodej nemovitosti stanovené dle znaleckého posudku
a usneslo se, že se nebude požadovaná sleva projednávat.
– Schválilo název zrekonstruovaného statku na Hrušovanském náměstí (s pracovním názvem „M-centrum“). Nový název zní: CHABERSKÝ DVŮR

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

– dne 7. 07. 08 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 4. 08. 08 od 9,00 do 11,30 hod.
– dne 1. 09. 08 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 29. 09. 08 od 9,00 do 1,30 hod.
– dne 27. 10. 08 od 12,30 do 15,00 hod.
– dne 24.11. 08 od 9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném
na parkovišti u úřadu MČ, Spořická 42/314, Dolní Chabry.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností
Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha-Dolní Chabry
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech: 267 175 174  a 267 175 202.
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REFERÁT MÍSTNÍCH POPLATKŮ

K dubnu letošního roku
odešel z úřadu městské
části pracovník správy
místních poplatků, pan
Martin Rozhoň. 

Na jeho místo nastoupila
paní Gabriela Chamrová,
která převezme v plném
rozsahu jeho agendu. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA

BLAHOPŘEJEME 

PANÍ MARII KUTILOVÉ,

KTERÁ DNE 7. KVĚTNA OSLAVILA 
80 LET 

PANÍ ALENĚ PÁTKOVÉ,

KTERÁ DNE 31. KVĚTNA OSLAVILA 
80 LET 
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA
KRAJINU

Ekologická sekce České křesťanské akade-
mie uspořádala ve spolupráci s občanským
sdružením Občané proti hluku a emisím
v sobotu 24. května 2008 od 15 hodin na
levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých
skalách Ekumenickou bohoslužbu za
krajinu. Na setkání dorazilo asi 100 lidí.
Přibližně třetina účastníků připutovala na
bohoslužbu krajinou z druhého břehu
Vltavy. Sraz měli v 11 hodin u kostela Stětí
sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, odtud
šli se zástavkami a výkladem vedoucích
klubu Mladých ochránců přírody Sůvy.
Procházeli krásnými místy - v rámci Prahy již
velmi cennými, protože takových míst
ubývá. Mnohým z těchto míst, kterými
skupina prošla, hrozí nenávratné poničení
v případě realizace jižní varianty dálničního
obchvatu. Poutníci prošli Drahaňskou roklí
a navštívili památné místo nad řekou zvané
Zámky, kde bylo hradiště už 4000 let před
Kristem. U Sedleckého přívozu se k nim
připojili další lidé. Všichni se postupně
svezli lodičkou na druhý břeh, kde se k nim
opět přidalo pár dalších putovatelů. Po
schodech roklí poutníci vystoupali nahoru,
až došli na místo bohoslužby, místo s pře-
krásným výhledem na Vltavu s přívozem,
protější skály, lesy a na panorama Hradčan.
Mnozí byli překvapeni krásou a zacho-
valostí přírody v těchto místech Právě zde
však plánuje Ředitelství silnic a dálnic
s podporou magistrátu a ministerstva
dopravy postavit vysoký dvoupatrový most
s několika tunely a dalšími mosty pro
městskou dopravu nebezpečně smíšenou

s kamionovou tranzitní evropskou dopravou. A to navzdory tomu, že Ministerstvo životního prostředí doporučuje ekonomicky i ekologicky
méně problematickou severnější trasu. Mocenské prosazování jižní trasy je vedeno bez ohledu na krajinu a vše živé a neživé v ní obsažené.
Tento smutný fakt přivedl organizátory k uspořádání bohoslužby, jejíhož vedení se ujali kněz Obce křesťanů Milan M. Horák (a mimo jiné
člen pořádající Ekologické sekce České křesťanské akademie) a ordinovaný presbyter Českobratrské církve evangelické RNDr. Jiří Nečas (a také
ředitel Ekologické sekce České křesťanské akademie a člen předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život). Kázání pronesl katolický
kněz a biolog RNDr. Matúš Kocian. Součástí bohoslužby byly přímluvné modlitby věřících.
Po bohoslužbě se mohly děti i dospělí zúčastnit tvůrčí dílny se suchdolským výtvarníkem Janem Honzou a přírodovědných her s vedoucími
chaberských Sův. Komu vyhládlo, mohl si koupit koláče od pekařské rodiny Píchů ze Zdib. Velkému zájmu se těšila beseda o krajině a dopravě,
kterou krátce uvedl Jiří Nečas.

Stanislava Veselková, o.s. Nad Drahaňským údolím
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Petice NE 10 Miliard! 

V současné době se shromažďují podpisy pod petici NE 10 MILIARD! zbytečně vyplýtvaných 
na drahou, dopravně vadnou a vůči životnímu prostředí škodlivou variantu silničního
okruhu na severozápadě Prahy.

„Žádáme všechny ministry, aby sdělili veřejnosti, co by mohli užitečného realizovat, kdyby
navíc do svého rezortu získali 10 miliard, které by se nepromrhaly na vadnou a škodlivou
variantu „J“ silničního okruhu, a aby s vědomím toho ve Vládě ČR o výběru varianty
rozhodli.“

A dalších 12 požadavků na jednotlivé ministry je součástí petice určené vládě, parlamentu
i senátu ČR. 

Petici podporují :
* MČ Praha - Suchdol
* MČ Praha - Dolní Chabry
* Rada MČ Praha Ďáblice
* Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
* Mateřská školka na Bíleneckém nám.
* Strana zelených ZO Praha 8
* o.s. Ekofórum
* o.s. Přiso
* o.s. Nad Drahaňským údolím
* o.s. Větrolam
* Společnost Šáreckého údolí
* o.s. Občané proti hluku a emisím
* Občanské sdružení pro Ďáblice
* Občanské sdružení na ochranu památek 

v Dolních Chabrech

Text petice a podpisové archy jsou na úřadu MČ Dolní Chabry a na internetu
www.drahan.chabry.cz.

Nyní je pod peticí podepsáno zhruba 2 000 občanů a každý z Vás může svým podpisem přispět
k zabránění vybudování dalničního obchvatu přes Chabry.

Hana Francová, o. s. Nad Drahaňskýn údolím

Setkání občanů se starosty obcí, představiteli občanských sdružení a dalšími osobnostmi veřejného života

Nejnovější informace o silničním okruhu plánovaném přes Dolní Chabry
byly prezentovány v sobotu 26. dubna 2008 v místní sokolovně na
setkání, které pořádalo občanské sdružení Nad Drahaňským údolím ve
spolupráci se starostkou MČ Praha - Dolní Chabry a dalšími místními
občany.

Kateřina Jacques vyřídila pozdravy od Martina Bursíka a ujistila pří-
tomné svou a jeho podporou. Variantu jižní označila za neekologickou,
neekonomickou, nebezpečnou, nedemokratickou a nelogickou. Podpo-
řit nás přišli i zastupitelé hl. m. Prahy - Petra Kolínská a Petr Štěpánek.

Sál chaberské sokolovny byl nabitý, pod petici Ne 10 miliard! se pode-
psalo 160 občanů!

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím, www.drahan.chabry.cz
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Co se děje na stavbě?

obřadní síň

průhled v Euroinfosálu

„čajovna“ a venkovní posezení

prosklený vchod do sekretariátu a do Euroinfosálu

kancelář úřadu

celkový pohled na Chaberský dvůr
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VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní Chabry

v autobuse zámek Sychrov

před zámkem Hrubý Rohozec oběd na Kozákově

na rozhledně Kozákov
jedeme do Votrubcova lomu

muzeum polodrahokamů odpočinek
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JASPIS
Tak tohle vpravo je jaspis - heliotrop, který jsem našla v lomu p. Votrubce, pod vrchem Kozákov. Byl to takový
nenápadný, obyčejný kámen, ale pod rukama pana Votrubce se změnil ve skvost. Jeho název pochází
z řeckého „jaspis“ nebo z perštiny „ysam“. Ve středověku se jaspis používal při obkládání stěn kaplí.
Vzpomínáte na hrad  Karlštejn s nádhernou kaplí Sv.Kříže ? Zdobí ji více než 2490 jaspisů, většinou
červených.Také chrám Sv.Víta je vyzdoben jaspisy. V Egyptě byl jaspis ceněn jako drahokam a umělci do něj
vyrývali reliéfy. Je velmi tvrdý- ( st. tvrd. 6-7) a taví se teprve při teplotě 1700 st.C! Chemicky je to oxid
křemičitý. Své místo má jaspis i v léčitelství a astrologii. Nalézá se na Kozákově, v Indii a na Uralu. Ohromné
bohatství je např. v Ermitáži, kde jsou z něho celé sloupy a několikametrové vázy, většinou z jednoho kusu
jaspisu. Hodně se používal v době renesance - např. Rudolf II. měl stůl, kde vrchní deska byla vykládaná jaspisy,
které měly podobu krajiny. Současníky toto dílo bylo považováno za jeden z divů světa! Tak byl jaspis ceněný.
Ve šperkařství je oblíben dodnes. Ale pro mě je cenný tím, že jsem ho sama našla a že mě bude připomínat
jeden krásný jarní den v Českém ráji…

Sylvia Šírová
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VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE
Poutavý plakát, slibující zajímavou podívanou, přilákal poslední květnovou neděli „skalní“ i nové chaberské
turisty. V nabídce se ukrývalo kromě návštěvy několika hradů a zámků také překvapení a nechybělo ani
ukázkové počasí.
Dojmů a zážitků bylo tolik, že si je dovolím pro rekapitulaci znovu připomenout:
První zastávkou po časném odjezdu byl zámek Sychrov (novogotický zámek, původem rezidence francouzského
knížecího rodu Rohanů. Nádherné barevné tapety, hala s točitým schodištěm, dřevem vykládané stropy a jiné doplňky).
Druhá zastávka a také příjemné ochlazení se konalo na zámku Hrubý Rohozec, kde jsme se rozdělili na dvě
skupiny. První skupině se povedlo hned v úvodu překvapit provádějící slečnu: shromážděni ve „velké knihovně“
zaplněné kromě knih též spoustou obrazů na zdech  jsme dostali otázku: „Kde se nacházejí v této místnosti čtvrté
hodiny?“ -  „Tady!“ hbitě odpověděla a ukázala na kolo od kočáru nejmladší účastnice zájezdu Karolínka.
Precizně vypracovaný harmonogram našeho putování přesně časově ladil s naším hladem. Před pravým polednem
nás spolehlivý řidič pan Jahoda dovezl na nejvyšší vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu .Po „dotankování“
tekutin, knedlíků, masa, zelí, kafíčka a pro děti zmrzliny někteří dosáhli vrcholu  rozhledny Kozákov (744 m n.m.).
Atmosféru slunečného dne doplnila další zastávka, tentokrát v nedalekém Muzeu drahých kamenů.
S vyprávěním majitele pana Votrubce roste zvědavost a sběratelská vášeň a přes varování“ „sem tam spadne
kámen!“ jsme se vydali do lomu. Cesta vedla lesem, ale do kopce. Slunce pražilo ze všech sil. Obdivovala jsem
statečné odhodlání většiny zúčastněných, které bylo korunováno nálezem dvou polodrahokamů.
Sjíždíme směrem k další zastávce na hrad Valdštejn. Mezi stromy na nás vykukují dvě známé věže Trosek. Cesta
vede opět lesem ke známému poutnímu místu s galerií barokních soch českých patronů. Na této výpravě nás
čekalo jedno z mnoha milých překvapení: místnost plná židlí a křesílek - pro nás turisty i pro provádějícího pana
Kouckého. Novinkou jsou zde modely hradů Humprecht, Kost, Hrubý Rohozec, Mnichovo Hradiště, Valečov
a další, všechny zhotovené panem Kouckým. Po posezení v hradní kapli a vyprávění o tom, kdo spadl z balkónu
jsme jako předkrm před večeří získali ještě „bonus za rychlé přesuny“ v podobě návštěvy Hrubé skály.
Blížila se poslední část našeho putování, výstup na Trosky za večerního osvětlení. Po odpočinku v restauraci
spojeném s nadšeným voláním: „hurá, záchod!, hurá, voda! hurá smažák! apod. jsme si odváželi poslední
neopakovatelné pohledy z přístupné věže Baba. V dálce černé mraky a blesky jakoby objednané místo ohňostroje
na závěr ukončily naše celodenní putování. Putování krásnou krajinou plnou připomínkami našich dějin.
Při vzpomínání nad pohledy a suvenýry se dcera na chvíli odmlčela a pak vyhrkla: „Mami, jak to ten pan Šír mohl
tak přesně spočítat? Že to všechno tak vyšlo?“ „Zdálo se mi, že je to jeho srdeční krajina“…

Jana Zahradníková

hrad Valdštejn

zámek Hrubá Skála noční pohled z hradu Trosky

v hradní kapli
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ZPRÁVA O INDIÁNSKÉ ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Dne 14. 5. nastal den „D“ pro všechny páťáky,
čtvrťáky, třeťáky i druháky. Odjíždělo se na extra
indiánskou školu v přírodě. Naše tee-pee se
jmenovaloVápenka. Hned  po příjezdu upoutal
pozornost asi 140 očí krásný, ohromný, sladký,
chlupatý, nádherný, mazlivý indiánský Bernský
salašnický pes Dextr. 
Na celé škole v přírodě byla velká legrace. Hráli jsme
hry brčkovanou, bojovku, schovávanou, vypravili
jsme se za pokladem, byla i olympiáda. Jediný
sluníčkový den jsme věnovali turistickému výletu na
Rýchory a do Dvorského lesa. Z pražské hvězdárny
za námi přijel Astrobus, a tak jsme dalekohledy
viděli nejen Slunce a Měsíc, ale i Mars a Saturn s prs-
tencem. Když bylo ošklivo, tak jsme vyrazili na
výlety autobusem. Navštívili jsme sklárnu v Harra-
chově, Mumlavské vodopády a zámek v Náchodě.
Jednou jsme se také šli odrelaxovat do sauny
a vířivky. Byly samozřejmě diskotéky, v klubovně se
hrál ping-pong a na hřišti vybíjená a fotbal. Pan
kuchař nám šíleně dobře vařil.
Z domova jsme si přivezli starou velkou košili, která
se pod našima rukama změnila na  společenský
indiánský oblek. Na krk jsme si vyrobili amulet a na
hlavě nám nechyběla čelenka. Víte, jaké jste
znamení v indiánském nebo aztéckém horoskopu?
My díky škole v přírodě ano.
Dobrodružství skončilo 23. května. Škoda, nejradši
bych tam zůstala tak dva měsíce.

Za všechny děti z 2.B, 3.A, 4. a 5.B zapsala 
Kačka Kočárková

PODĚKOVÁNÍ

Za krásných 10 dní prožitých v malebných Horních
Albeřicích děkujeme všem našim malým indiánům,
skvělým indiánským spolunáčelníkům (vychovate-
lům), rodičům, sponzorům a MČ Dolní Chabry. 

náčelnice Pavla, Lída, Štěpánka, Iveta
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PLAVÁNÍ
V druhém pololetí školního roku jezdíme každý
čtvrtek do Neratovic na plavání. Chvíli nám trvalo
než jsme si zvykli, ale teď se na bazén moc těšíme,
a tak není divu, že se na vás smějeme. 

2.B

ZE ŽIVOTA ZŠ SPOŘICKÁ

Základní škola Spořická připravila toto
jaro pro děti z osmého pražského obvo-
du zajímavou akci - recitační soutěž
v angličtině nazvanou „COME AND
SHOW“. Žáci v ní dostali možnost
předvést, jak ovládají angličtinu. Nešlo
však o žádné nudné testy, děti měly za
úkol zpívat, recitovat nebo hrát divadlo
- a to anglicky. Soutěž byla určena všem
žákům základních škol od první do
deváté třídy, včetně těch, kteří ještě
nemají výuku angličtiny povinnou.
Jejím cílem bylo pozitivně motivovat
žáky a posílit jejich vztah k angličtině. 
Zájem dětí i škol o soutěž byl veliký -
celkem se přihlásilo 120 dětí z šesti škol:
ZŠ Burešova, ZŠ Hovorčovická, ZŠ
Mazurská, ZŠ Ústavní, ZŠ Žernosecká
a ZŠ Spořická. Děti byly rozděleny do
čtyř věkových kategorií. V úterý 8.
dubna dopoledne se pak malí i větší
soutěžící sešli v multimediální učebně
naší školy a za vydatné podpory fanou-
šků, spolužáků a poroty se statečně
prali s trémou a pamětí, zpívali, reci-
tovali a hráli divadlo. Nadšený potlesk
odměnil každého účinkujícího a soutěž-
ní dopoledne uběhlo jako voda.
Děti, které zrovna nesoutěžily, měly
možnost prověřit si své znalosti anglič-
tiny doplňováním kvízů a luštěním
anglických hádanek, nebo si mohly
zasportovat v tělocvičně, kde pro ně
byly připraveny sportovní soutěže.
Soutěžící i diváci si domů odnášeli
spoustu zážitků, vítězové jednotlivých
kategorií získali navíc díky Spolku přá-
tel chaberské školy a dalším sponzorům
pěkné ceny. Všichni se již těší na příští
rok, kdy chystáme další ročník této
soutěže.
Více informací o soutěži najdete na
webových stránkách školy.

Za ZŠ Spořická, Mgr. Petra Svárovská
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Mezinárodní den památek a historických sídel -ICOMOS Den země
Chránit památky a přírodu bylo hlavním tématem Mezinárodního dne památek a historických
sídel spojeného se Dnem země, pořádané OS na ochranu památek v Dolních Chabrech
v sobotu 19. dubna 2008.
Jejím cílem bylo upozornit na minulost a kulturně historickou hodnotu románského kostela
Stětí sv. Jana Křtitele a dalších drobných sakrálních staveb. V zaplněném kostele po celý den
přednášel historik umění působící na Karlově univerzitě Mgr. Jakub Synecký, který se střídal
s p. Janou Snížkovou.
Další část akce se podařilo zajistit, díky vstřícnosti rodině Němcových v jejich barokním statku
čp.15., kteří mezi nás rádi zavítali.
Počátky historie statků a hospodářských dvorů v Chabrech jsou v archivech zaznamenány již
k roku 1410. Tento „Knorrův statek“ je jako jediný od r.1958 zapsán jako kulturní památka.
V prvním patře stavení proto vzniklo „malé chaberské muzeum“. Návštěvníci si zde prohlédli
fotografickou výstavu starých chaberských statků a gruntů s uvedením jejich historie.
Atmosféru staročeské světnice výstižně dokreslovaly keramické sádelňáky, stará truhlice,
pekáče, bábovky a mlýnky našich prababiček. Na zápraží jsme se mohli pokochat starým
truhlářským a zemědělským nářadím co pro změnu používali naši pradědečkové. 
Na malou chvilku duch barokního statku opět ožil…
V přízemí objektu místní Mladí ochránci přírody „Sůvy“ přiblížili ve svých fotografiích přírodní
bohatství Chaber a jeho okolí. Pro mnohé bylo překvapením zjistit, jak vzácní živočichové
a rostliny se u nás ještě nacházejí. MOP Sůvy také připravili naučnou stezku okolo chaberských
památek a přírodních zajímavostí. 
Živo bylo i na dvoře a v podloubí statku. Děti si vyráběly dárky z korálků, soutěžily v příro-
dovědných znalostech a skákaly v pytlích. Jejich snaha byla odměněna sladkostmi.
Ke Dni země přispělo i sdružení „Nad Draháňským údolím“ svým filmovým dokumentem
o plánovaném Draháňském okruhu, jeho dopadech na životní prostředí a život lidí v obcích,
kolem kterých by měl procházet.
Pojďme se společně zamyslet, jak můžeme ochránit a uchovat zbytky naší krásné přírody,  jak
pomůžeme zachránit před zkázou náš románský kostelík z 12.století a další sakrální stavby.
Co zanecháme svým dětem a dalším generacím v místech našich domovů?
Děkujeme všem, kteří za jediné odpoledne dokázali připravit pro 750 návštěvníků zajímavé
a poučné výstavy. Zvláštní poděkování patří -vlastníkům statku rodině Němcových, firmě která
na statku sídlí -Výprava filmu Jiří Macke & Jan Koděra- za jejich trpělivost, MOP Sůvy a OS Nad
Draháňským udolím, místním důchodcům a spoluobčanům, kteří s celou akcí pomáhali.
Děkujeme sponzorům - MČ Dolní Chabry, Obchodu potravin paní Vomáčkové, Cukrárničce 
Na pěšině.                  

Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech Jana Snížková
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Minimaraton Velká cena
Gusty Peši po dvanácté

V sobotu 19. dubna 2008 uspořádal
chaberský Sokol již 12. ročník běžeckých
závodů pod souhrnným označením Velká
cena Gusty Peši. Jde o velmi populární
závodění - dopoledne dětí, odpoledne
dospělých.

Dětí se sešlo od nejmenších až po do-
rostenecký věk celkem 38. Byly rozděleny
podle věku do několika závodních kate-
gorií, ty nejmenší (od dvou let) měly při
běhu fyzickou oporu a traťové vedení „za
ruku“ od svých velkých průvodců, větší se
chovaly se suverenitou již zkušených
závodníků. A kdo vyhrál? Inu všichni, pro-
tože se zúčastnili!
Ovšem - ti nejlepší z každé kategorie
dostali zlaté, stříbrné a bronzové medaile
a věcné ceny.

Zatímco dětským závodům počasí
přálo, na odpolední minimaraton se snesla
z oblak pořádná dávka vody. Slouží však
ke cti všem dospělým závodníkům i závo-
dnicím, že těch 4500 metrů trati absolvo-
vali všichni i v dešti a nikdo nevzdal!
Závodících bylo celkem 44, z toho bylo
deset žen. Pozoruhodné bylo také věkové
rozložení statujících - u mužů od 28 do 78 let,
věk závodnic se pohyboval v rozmezí od 18
do 67 roků. Hodí se také podotknout, že
déšť neodradil ani starostku Chaber Jarku
Plevovou od startovního výstřelu!

A po doběhnutí posledního běžce se
v sokolovně konalo tradiční přátelské
posezení a pohoštění účastníků, kterého
se zúčastnili i syn a dcera Gusty Peši. Byly
operativně vytištěny výsledkové listiny,
vyhlášeni vítězové v každé kategorii a pře-
dány ceny.

Počasí se umoudřilo, v duších účast-
níků se rozhostila pohoda, byly podpořeny
dobré mezilidské vztahy. Nezbývá než
dodat: dvanáctý ročník je za námi, opět to
vyšlo, zvládli jsme to po sokolsku. 

Miroslav Vítězník
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NA SLOVÍČKO s …

Libuší a Vlastimilem NĚMCOVÝMI
majiteli „Knorova“ statku

S těmito manželi mě pojí dvě věci. Můj muž je také Vlastimil a narodila jsem se ve
stejný den jako jejich syn Ondřej. Jinak máme málo společného, neboť můj život
byl oproti jejich doposud tak bezproblémový, až se stydím. Procházela jsem
reálným socialismem s úsměvem na rtech. K pochopení, že něco u nás nefunguje,
mi stačila jedna návštěva Rakouska. Viděla jsem, že výlučně soukromé vlastnictví je
motorem správného hospodaření, prosperující ekonomiky. To jsem ještě netušila,
že chyba komunismu není jen v plánování pětiletek, jednotných cenách
a společenském vlastnictví. Až jako dospělá jsem poznala, že škody komunismu
jsou hlavně v DUŠEVNÍ oblasti, škody NA LIDECH. Komunismus narušil život mnoha
rodinám. Velmi výrazně se také vepsal do tváří lidí, kterým zkráceně říkáme
STATKÁŘI. A statkáři, to je velká kapitola chaberské historie.

Statek „U Prušáků“, dříve Knorův statek, koupila rodina Prušáků v r. 1917. Jeho kořeny sahají až do 13. století,což prokázal archeologický
průzkum v 70. letech. Děda Prušák chtěl mít statek jako rodinné zázemí. Byl krejčí, takže chtěl pozemky u statku  spíše propachtovat (tedy
pronajmout). Poklidný čas 30. let  končí rokem 1940. Do Chaber přicházení Němci a obsazují statky, kde se nehospodařilo, k účelům bydlení.
Stodolu zabírá Německý pozemkový úřad na garáže. Prušákovi jsou vyhnáni a ve statku vegetují pochybné německé existence.
Rok 1945, nástup Rudé armády, statek pro změnu obsazují komunisté. Začíná těžké období reálného socialismu.

Paní Němcová (za svobodna Prušáková), jak se k Vám chovali komunisté
po válce?
To víte, závist. Vymysleli si, že můj otec se v Chabrech setkal s Hitlerem. Jezdil
sem totiž gestapák podobný Hitlerovi. Toto tvrzení vyvrátil Josef Laufer,
známý rozhlasový sportovní komentátor. Byl to Žid a 2,5 roku ho naše
rodina skrývala, neboť byl přítelem mého otce. Díky nám a panu Skupovi
(autorovi Spejbla a Hurvínka), přežil Laufer ve zdraví válku. O jeho úkrytu
u nás věděli jen závozníci p. Helebrandt a Zamrazil, kteří nás  nezradili. P.
Laufer tehdy uvedl na pravou míru naše údajné „styky“ s Němci. Statek však
okupovali pro změnu komunisti při směšném nájmu a devastovali ho.

I když jste neměli hospodářství, museli jste odvádět
„kontingenty“ komunistům…
Ano, 4000 vajec ročně, 10 q masa..Museli jsme to sami draze
kupovat. Kontingenty nám  byly drasticky zvyšovány, až jsme byli
ekonomicky donuceni majetek v r. 1960 odevzdat státu. Vše pod
tlakem a vydírání komunistů. Ale to nestačilo. Protože byl děda
zlatník, vymysleli si komunisti, že doma ukrýváme zlatý poklad.
Vtrhli nám v r. 1961 v noci domů, udělali domovní prohlídku,
horší než gestapo. Rozebrali sporák, tyče ve skříních…Sedm
chlapů nám během chvíle zdemolovalo domov a rodiče zavřeli.
Důvodem bylo, že máme doma více mincí, než dovolovat zákon. 
Měla jsem totiž roztržený zlatý náramek z malých zlatých plíšků ve tvaru mincí, který označili za nelegální sbírku mincí. Vzali rodinné
obrazy, nějaké šperky a pár svatováclavských mincí, ale nepředstavujte si prosím žádný poklad. Mámu zavřeli na rok. Když vyšla 
z kriminálu,byla psychicky zlomená a měla 47 kg. Nezapomenu na bachaře,který ironicky čekal, až bude přesně sedm večer, ani o pár minut
ji nechtěl propustit dřív: „Až v sedm hodin je to přesně rok“, prohlásil.
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Jak jste to zvládali po finanční stránce?
Těžce. Měli jsme s mužem dvě zaměstnání. Tátovi dali komunisti 240,-
korun důchod. Kromě toho nám byl zakázán styk s příbuznými. Od 70.
let sídlilo ve statku Městské muzeum,když jim ho nedovolili zbourat,
opravili ho stylem „Potěmkinových vesnic“. 

Jak Vaši rodinu zasáhl rok 1989?
Plně rehabilitováni jsme byli až v r. 1991. Ovšem co pak následovalo:
státní banka nám odmítla vydat věci zabavené při osudné domovní prohlídce
v r.1961, přestože v trezoru byly uloženy. Mnoho let jsme se je marně snažili
dostat zpět, nepomohl ani soud ve Štrasburku. Prý nelze přesně prokázat,
které konkrétní mince a věci jsou opravdu naše. Neuvěřitelné. O statek jsme
se soudili s muzeem  8 let!! Pamatuji se, jak na nás křičel právník muzea: “Proč
to chcete zpátky, když byl otec krejčí a né sedlák?“ Mimochodem maminka
zemřela na následky kriminálu a otce zlomila informace, že už nás nikdy do
statku nepustí ani se podívat. Když jsme konečně statek získali zpět, chtěli
jsme v něm bydlet, ale museli jsme ho z ekonom. důvodů pronajmout. Dva
nadšenci Lída s Liborem, kteří zde provozovali pod názvem Slunečný dvůr
programy pro děti, však ekonomicky pronájem neutáhli. Teď je zde sídlo
firmy, vytvářející kulisy pro film. Tak uvidíme.

Paní Němcová, Vám je nyní 75 let. Působíte s mužem jako vyrovnaní lidé, stejně jako 2 Vaši synové (provozují Triocamp a hospůdku
v Chabrech). Kde jste na tohle všechno čerpali sílu?
Chvála Bohu jsme byli zdrávi a hlavně všechny události semkly naši rodinu. To rodina nás drží v přijatelné kondici. Přáli bychom si, aby se
statek zachoval v rámci naší rodiny, opravil se a udržoval. Teď nás čeká oprava střechy, je to nákladné. Dovedete si představit, co nás stáli
právníci za ta léta. A ty křivdy nekončí ani dnes!
Katastrální úřad udělal chybu a nepřiznal nám 60 m2 v našem kempu. Chybu sice přiznává, ale čekají nás další nekonečné soudy, které mají
uznat tyto metry jako naše vlastnictví.
Právě přišla k rozhovoru paní starostka: „Příjemné v životě jde po kapkách a nepříjemné po hrstích, viďte. Určitě se budu snažit Vám pomoci,
ale rozhodnout to musí opravdu jen soud.“

A pak p. Němcová ještě dlouho vyprávěla. Velmi detailně si s manželem vše pamatují, co zažili. Místy měla slzy na krajíčku, když si vzpomněla
na své rodiče a beznadějné chvíle. Bohužel, byly to i slzy padající za rok 1989. Paní spravedlnost si opravdu dává na čas.
Tento rozhovor byl další nepřenosnou zkušeností z chaberské historie. Občas zajdeme s mužem do Triocampu k Němcům na víno. Kromě
výborného jídla a pití tam mají skvělou rodinnou kroniku. Vzpomínky na léta minulá, srdeční záležitost i pro nás, nechápající „naplaveniny“.

Končím toto psaní s rozpaky. Nad r. 1989, nad justicí obecně. Přála bych rodině Němců už konečně KLID a POHODU. V očích paní Němcové
vidím, že stále nepřichází. Tak popřeji alespoň pevné zdraví.

Alena Nigrinová

▼

PANENKY
Každý rád občas udělá dobrý skutek. Zvlášť, když je s tím spojená činnost tak příjemná, jako šití či koupě panenky. Již několik let funguje
projekt UNICEF Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Spočívá v tom, že dobří lidé šijí zdarma panenky a jiní (někdy i ti samí) dobří lidé je kupují.
Za „adopci“ panenky zaplatí UNICEFu 600,- Kč. Zdá se vám to moc? Je a není to moc. Tolik totiž stojí očkování proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně), které UNICEF hradí dětem v Africe. Každá
panenka představuje skutečné dítě. Jedna vyrobená a zakoupená panenka zachrání právě jedno dítě. 

Akci pořádala v pondělí 2. června v prostorách školní družiny školská a sportovní komise ve spolupráci s občanským sdružením Asi-milovaní
a Dětským fondem OSN - UNICEF. Do akce se zapojili rodiče s dětmi a členky Sokola. V pátek 6. června se dílna opakovala jen pro děti 
ze školní družiny. Každé panence, kterou jsme vyrobili, jsme dali jméno a posíláme
ji do světa, aby pomáhala dětem Panenky, které jsme ušili, ale i panenky jiných
autorů z nabídky UNICEF v Praze budou nabídnuty k adopci na vernisáži výtvarných
děl žáků základní školy ve středu 18. června a na Svatojánských slavnostech
v sobotu 21. června. Panenku může adoptovat kdokoliv - jednotlivci, rodiny, třídy,
firmy. Přijdete? Panenky i děti už na vás čekají.                                

Hanka Řepková
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735 LET OD PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHABRECH

SLYŠTE, MILÍ CHABERÁCI, SLYŠTE!

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE 
20. - 21. 9. 2008 

NEMÁTE ODJÍŽDĚT NA VÍKEND Z CHABER! 
SLAVÍME 735 LET OD PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHABRECH!

PROGRAM BUDE BOHATÝ. 
PŘIJEDE ZA NÁMI SPIRITUÁL KVINTET A MOŘE DALŠÍCH ZNAMENITÝCH

UMĚLCŮ, SPOUSTA JÍDLA A BÁJEČNÉHO PITÍ ZAJIŠTĚNA.

RODÁCI, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
OTEVŘENY BUDOU ŠKOLY, ŠKOLKY, KOSTELÍK. 

POJĎME SE CHVÍLI RADOVAT V MÍSTĚ, KDE PROŽÍVÁME SVŮJ ŽIVOT,
POJĎME SE RADOVAT S DOLNÍMI CHABRY, 

STARÝMI VÍCE JAK 735 LET!

Kontaktní osoba:
Bronislava Kukurová, Úřad MČ Dolní Chabry, 

tel.: 283 851 272, e-mail: bronislava.kukurova@dchabry.cz

Rodáci, ozvěte se. Bude nám potěšením setkat se s Vámi.

Pořadatelem akce je MČ Praha-Dolní Chabry. 
Jste všichni srdečně zváni, milí Chaberáci všech věkových kategorií.

Alena Nigirnová

EVERYBODY DANCE
NOW!!
Do Salesiánského divadla poz-
vala tentokrát školská a spor-
tovní komise děti ze ZŠ Spořická
na netradiční den dětí. Pod
názvem „Everybody dance now!“
jsme mohli shlédnout vystou-
pení moderní skupiny „IF“.
Užili jsme si to parádně, neee?!
O malé broučky z mateřských
školek se tradičně postaral
Jarda Vokáč formou her
a soutěží. Tak zase za rok,
naše milá děťátka!!
Prvního června 2009 to zase
oslavíme.

Za školskou a sportovní
komisi Alena Nigrinová

placená inzerce

Školská a sportovní komise MČ Praha-Dolní Chabry
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POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!
V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro volební období
2006 - 2010, se hledají nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních komunikacích
a veřejných prostranstvích na území hlavního města. Jednou z priorit je umístění
sběrných nádob mimo pozemní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané
osoby nemohly manipulovat s obsahem sběrných nádob, nedocházelo k odkládání
odpadů v okolí sběrné nádoby a k poškozování sběrných nádob. Dalším významným
důvodem pro umístění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepříznivé
povětrnostní klimatické podmínky jako byla např. vichřice EMMA, při které některé
sběrné nádoby neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná auta. 

Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující legislativa a starají se o ně
následující společnosti. 

Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba - bytová družstva, společenství
vlastníků) má povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. b)
obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), do domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené
do systému města - Pražské služby, a.s., IPODEC - Čisté město, a.s., AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o., KOMWAG, podnik čistoty a údržba města, a.s.

Tak zvané živnostenské odpady mají na starosti společnosti .A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA
plus, s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o., ASP služby, spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s.,
České sběrné suroviny, a.s.,  RUMPOLD s.r.o. Žádná jiná svozová společnost v Praze
nezajišťuje svoz a odstranění směsného komunálního odpadu tzv. živnostenského
podobného komunálnímu (kód 20 - odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně složek z odděleného sběru).

Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním sběrných nádob mimo
domovní vybavení.

V současné době proto svozové společnosti vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž
sběrné nádoby jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo na veřejném prostranství na
území Prahy bez písemného souhlasu města (to v této agendě zastupuje Technická
správa komunikací hl. m. Prahy - TSK), aby sběrné nádoby umístili, stejně jako vlastník
objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových stání. Pokud nemají souhlas
silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 - 22 a následně uzavřenu smlouvu s TSK
o umístění sběrné nádoby na pozemní komunikaci nebo chodníku, porušují ustanovení
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“). Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo správní
delikt (právnická osoba), protože užívají v rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 až 7 silnici
nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro
které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání. 
Výše pokuty je dle zákona až 500 000 Kč, a to pro fyzické i právnické osoby. Tento
zákon se vztahuje i na vlastníky objektů.

Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité zjednání
nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků
a ulic na území hl. m. Prahy.

V Praze dne 19. 5. 2008       Odbor ochrany prostředí       Magistrát hlavního města Prahy
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DĚTSKÉ CENTRUM
Ulčova 652 
Dolní Chabry 
Praha 8

bus 169, 162 
zastávka Počeradská

mateřské centrum (0-3roky)
školička (od 3let)
cvičení pro děti (2-6let)
výtvarné hrátky (3-6let)
keramika (od 4,5let)
tanec pro maminky s dětmi (0-3roky)
muzicírování (škola Yamaha, 18m-6let)
břišní tanec pro ženy a dívky
cvičení pro těhotné na balónech
večerní cvičení pro ženy a dívky

veškeré info na tel.: 721 851 532

www.pod-smrkem.cz

Milé maminky,
od září 2008 nabízí 
DC Pod smrkem dopolední školičku
pro děti od 3let,
3x týdně (po, st, pá), s pedagog. dozorem.
Max. počet dětí 12. 
Přijímáme rezervace, přihlášky již teď.
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PROPAGANDA S VELKÝM „P“
ANEB TĚŠME SE NA NOVOU LETECKOU DRÁHU!

Také Vám přišel zpravodaj od firmy Letiště Praha na téma nová
přistávací dráha? Musela jsem se až pousmát (křečovitě
samozřejmě), jak JEDNOSTRANNĚ, tj. pozitivně do nás HUSTÍ
manageři Letiště Praha, že nová přistávací dráha je pro nás
všechny vlastně příjemná věc. Hesla typu: „každý vnímáme zvuky
jinak“ , „minimalizujeme dopady hluku na občany“, „každá nová
řada letadel je samozřejmě tišší“ atd. je kalkulem (nejen) na
Chaberáky, jak je šikovně nasměrovat k zájmům Letiště Praha.
Vrcholem je opět názorově jednostranná anketa u lidí, kteří
v okolí letiště bydĺí, na téma: „Jak letiště ovlivňuje jejich život“.
Všichni jsou úplně v pohodě.
Já tedy rozhodně v klidu nejsem. Každé 3 minuty letadlo nad
hlavou a v daleko bližší vzdálenosti než doposud mě opravdu
pocitem blaha nenaplňuje. Asi nejsem dost uvědomělá
a upřednostňuji soukromé zájmy klidného bydlení v Chabrech
před celostátními pozitivy rozvoje letecké přepravy. V každém
případě mě zpravodaj s názvem „SPOLU“ spíše rozladil. „SPOLU“
s Letištěm Praha  tedy skutečně názorově nepůjdu. 
Jediné pozitivum tento plátek měl: zřejmě Letiště Praha
nepodceňuje protesty vesnic proti této dráze.

Alena Nigrinová

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 5.  9.  2008 do 18 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

NA SLOVÍČKO s …

Martou HRADECKOU
zastupitelkou za ODS 
MČ Praha-Dolní Chabry

Jak byste se charakterizovala jako osobnost
(rodina, povolání, koníčky apod.)
Na dnešní dobu jsme celkem rodina „bohatá“
na děti, máme 4 dcery, ovšem nejstarší dcera
už naši společnou domácnost opustila, ale
i tak mi péče o děti zabírá největší část dne.
Přesto se stíhám věnovat svému největšímu
koníčku a to je hra scrabble, kterou hraji
intenzivně 4 roky a zúčastňuji se i republi-
kových turnajů.

Čím si myslíte, že byste mohla být užitečná nejvíce jako zastupitelka?
Svou úlohu v této funkci teprve dohledávám,ovšem na prvním místě
vidím být nápomocná řešit problémy Chaberských spoluobčanů
a v neposlední řadě celé obce.

Co se podle Vás  v Chabrech nejvíce povedlo a k čemu máte výhrady
v uplynulých cca 5 letech?
Myslím, že každý obyvatel Chaber vidí,že zde dochází k rozkvětu celé
obce, opravily se některé komunikace, zrekonstruovala pošta, statek na
Hrušovanském nám. se proměňuje v M-CENTRUM. Postrádám zde však
nákupní centru, PENNY market je pro zejména starší občany poněkud
z ruky.

Jaký je Váš názor na dálniční okruh a na novou leteckou dráhu
(představitelé ODS totiž v těchto otázkách nejsou zdaleka tak odmítaví
jako ostatní členové zastupitelstva).
Co se týče dálničního okruhu jsem jednoznačně pro jeho realizaci,
osobně si myslím, že to velmi pozitivně vyřeší dopravní situaci. K otázce
letecké dráhy se necítím být příliš kompetentní vyjadřovat svůj názor,
protože je to zájem zejména hl.m.Prahy a nevím jestli je v našich
možnostech toto rozhodnutí nějak ovlivnit.

Jaké máte oblíbené motto, citát či lidové přísloví?
To jste mě trošku zaskočil,přísloví nejsou mojí doménou a nebudu si nic
narychlo vymýšlet, jako např. Bez práce nejsou koláče nebo Ranní ptáče
dál doskáče, a tak zůstanu bez odpovědi.

Váš oblíbený politik a proč?
V této odpovědi Vás asi také zklamu, ale nemám žádného oblíbeného
politika, rozlišuji jen politiky schopné a logicky, neschopné.

Děkuji za rozhovor      
Alena Nigrinová

PŘIJATELNÉ 
ŘEŠENÍ 
SILNIČNÍHO
OKRUHU

Pan Martin Morava, 
paní Hana Francová - o.s.
Nad Drahaňským údolím 
a pan  Pavel Beneš 
- zastupitel Suchdola a člen
sdružení PRISO.

SOUSEDSKÉ VZTAHY A VZTAH K OBECNÍMU MAJETKU

Vadí ti sousedova růže? 
Je moc hezká? 
Žádný problém, ostříhej ji.
Takhle se v Chabrech taky
řeší problémy.

Nemůžeš projet autem, 
vadí ti květináč? 
Jeď dál, on povolí. 
Že povolí i chodník? 
Nevadí! ONI ho zase opraví.
Hlavně, že jsem projel. 
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