
                                                                                                                                                                                                                        leden - únor 2005 
 

 
Vážení spoluobčané. 
 

Máme před sebou rok 2005 a již dnes víme, co nám přinese v celonárodním měřítku. 
 

Zdražování. To se týká nejen nákladů na energie, ale i správních poplatků, které hradíme. 
 

V neposlední řadě se zdražování dotkne i němých tváří. Musíme nechat očipovat psy a to není zadarmo. Budeme mít sice v následujících letech prominutý 
poplatek ze psa, ale letos musíme zaplatit čipování i poplatek.  Možná, že tyto výdaje jsou příčinou toho, že  se někteří z nás svých kamarádů psů  v těchto 
dnech chtějí zbavit.  
 

A. de Saint Exupéry napsal v knížce Malý princ, že  "člověk se stává odpovědným za to, co k sobě připoutal".  A to je ono. Dneska se mnoho lidí rozhodne 
pro to, že si pořídí kamaráda - psa, ale ve chvíli, kdy se zvýší náklady na tohoto kamaráda, jej bez milosti vyhodí na ulici. 
 

Stalo se tak v Chabrech v posledních  dnech dokonce ve dvou případech. V sobotu 15. ledna našli občané v kontejneru u školy vyhozené živé štěňátko. Jak 
tohle někdo může udělat? Proč tvora, kterého jsme nechali přijít na svět,  dokáže někdo takhle mučit ? Když už se stalo, že si s novým členem domácnosti 
nevíme rady, proč štěňátko nenabídneme někomu , kdo by se o ně staral, nebo ho nedáme do útulku, či v krajním případě nenecháme utratit, když už není 
jiná možnost? Naštěstí se štěňátka ujali dobří lidé. 
 

Druhý případ je zrovna tak otřesný. V dopoledních hodinách v pondělí 17.1.  zastavilo před hřbitovem v ulici Pod zámečkem bílé auto. Otevřely se dveře a z 
nich vyskočil malý černý psík. V těch místech se to stává často, ale v ostatních případech vystoupí z auta i majitel, auto nechá zaparkované na místě a jde 
se psem na procházku. V tomto případě se tak však nestalo! Řidič tohoto auta zabouchl dveře, nastartoval a odjel. Malého psíka nechal na ulici. Celé 
dopoledne pes vyhlížel páníčka, běhal za každým autem a vždycky se zklamaný vracel na místo, kde ho pán zanechal. Odpoledne odvezla odchytová 
služba chudinku pejska do útulku.  
 

Já vím, že oba zde uvedené případy jsou v poměrech naší obce výjimkou, že většina občanů se o svoje psy  dobře stará, ale neměly by existovat ani tyto 
malé výjimky.  V podobných případech vždycky zaznívá moudrá rada: "Než si pořídíte psa , rozmyslete si, zda mu chcete věnovat svůj čas, zda se o něj 
chcete a  můžete starat." Pes není kamarád na týden, měsíc nebo rok. S ním trávíme velkou část života a on s námi. Pes nás má rád víc, než můžeme mít 
my rádi jeho. Neměli bychom mu ubližovat. 

Jaroslava Plevová - starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME: 
 
Sběr bioodpadu - kalendář svozu bioodpadu 2005                       … str. 2 
 

Evidence psů - čipování                                                                   … str. 3 
 

Změna hodin pro veřejnost v místní knihovně                              … str. 4 
 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2005/2006                                       … str. 4 
 

Pozvánka na Masopust 2005 - pátek 4. března 2005                      …str. 5 
 

Střípky tentokrát v novém stylu                                                      … str. 8 
 

Upozornění! 
 
Upozorňujeme inzerenty a autory příspěvků, že na zadní straně každého 
Zpravodaje, dole v tiráži, je vždy uveden termín příští uzávěrky. Neznamená to 
ovšem datum, kdy se odevzdají příspěvky, ale nejzazší možný termín pro 
odevzdání příspěvku, resp. podání inzerátu. Včasným podáním Vašeho 
příspěvku nám velice usnadníte práci. Příspěvky, které nebudou v elektronické 
podobě, prosím, odevzdejte nejpozději 5 dní před uzávěrkou.  

Prosíme, dodržujte termín uzávěrky. 
Děkujeme za pochopení a Vaši podporu. 
                                                                                                              Redakce  

Slovo starostky
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SBĚR BIOODPADU V 
DOLNÍCH 

CHABRECH 
 
Od 8.1.2005 opět 

pokračuje pravidelný čtrnáctidenní 
sobotní svoz bioodpadu v Dolních 
Chabrech. Od zahájení projektu 
v září 2004 bylo odvezeno ke 
zpracování na kompostárnu JENA 
v Úholičkách celkem 97,69 tun 
bioodpadu.  
 
Na konci prosince 2004 jste měli 
obdržet do svých schránek kalendář 
svozu (leden až duben 2005). 
Z technických důvodů byla distribuce 
provedena až v prvním týdnu roku 
2005. Kalendář svozu je možné 
získat na ÚMČ Praha - Dolní Chabry.  
 
Informace o zkušebním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech najdete na internetových stránkách odboru infrastruktury města 
MHMP: 

                                             www.praha-mesto.cz > Magistrát > Informace z odborů > Odbor infrastruktury města > Nakládání                  
                                                                                        s komunálními odpady města > Aktuality > Pilotní projek tříděného sběru bioodpadu  

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 6.12.2004  
 
- odsouhlasen jednorázový finanční příspěvek – dar ve výši 2.000,- Kč neziskové 
organizaci TJ ZORA  Praha, která sdružuje nevidomé sportovce  
- zástupci firmy ARCH-INVEST s.r.o. vysvětili svůj záměr týkající se stavby BD 
v lokalitě Hrušovanského náměstí, ke kterému dala Rada zamítavé stanovisko. 
Záměr rekonstrukce a stavby 40 nových bytových jednotek včetně garážových stání 
narušuje vizi klidové zóny, kterou Rada v zájmu občanů MČ prosazuje. 
Několikanásobně zvýšená dopravní zátěž s vysokou koncentrací lidí i aut vyvolala 
dlouhotrvající diskusi nejen z hlediska bezpečnosti a dopravy, ale vzhledem 
k památkové funkci tohoto náměstí. Výsledkem diskuse je požadavek Rady na 
předložení dopravní studie, od které se budou odvíjet další jednání. 
 - k nahlédnutí, připomínkovaní a schválení předložili Radě kronikáři – manželé 
Knapovi kroniku městské části, K prezentaci celoroční práce  kronikářů byla 
předložena jak textová, tak fotografická část 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 20.12.2004  
 
– pronájem nebytových prostor – dvou kanceláří v přístavbě ZŠ panu 
P.Veselému – projekční firma  
- záměr odprodání části pozemku parc.č. 348 panu Balonovi tak, pozemku 
parc.č. 356 paní Heleně Brečkové a prodej pozemku parc.č. 355 manželům 
Hnátovým, všem zájemcům za stejnou cenu 1.100,- Kč / m2. Postoupeno 
k odsouhlasení Zastupitelstvu 
- zajištění parkovacích míst v nově rekonstruovaném areálu Čs. pošty není 
možné vzhledem k zákonem stanoveným bezpečnostním opatřením 

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva ze dne 15.12.2004 
 
- přijetí movitého majetku formou daru ve výši 180.000,- Kč od sdružení 
Sedm paprsků. Z tohoto daru bylo vybaveno dětské hřiště v ul. U Václava.  
- nabytí movitého majetku PO ZŠ Spořická, Praha-Dolní Chabry ze 
sponzorských darů ve výši 190.000,- Kč. Z rozpočtovaných prostředků 
zřizovatele na rok 2004 byla dále uhrazena částka 67.923,60 Kč, celková 
hodnota pořízeného majetku na vybavení školní jídelny v ZŠ činí 
257.923,60 Kč. 
- rybník v ul. Krbické, na jehož údržbu nemá obec prostředky, bude 
převeden na hl.m. Prahu, odbor městské zeleně 
-s účinností k 10.7.2004 je odvolána knihovnice  pí Jiřina Česká a k 
1.12.2004 je jmenována do funkce pí Sylvie Šírová 
- nabytí nemovitosti čp. 253 vč. pozemku na Hrušovanském nám. 
z vlastnictví fyzické  osoby.  MČ má v úmyslu vybudovat dům 
s pečovatelskou službou nebo dům klidného stáří a finanční prostředky se 
bude snažit získat z fondu EU 
-ulice Na Pěšině bude na návrh dopravní a stavební komise RMČ opět 
obousměrně průjezdná 
- zamítnut návrh na nezávislou redakční radu Zpravodaje 
- starostka předložila zastupitelstvu studii na vybudování kruhového objezdu 
Ústecká - K Ďáblicům  - Perštejnská, kterou zpracovala fi PPU–BABtie. 
Křižovatka by měla zpomalit provoz na Ústecké ulici. Dále informovala 
zastupitelstvo o jednáních, která probíhají v souvislosti s požadavkem na 
vybudování dalších dvou okružních křižovatek, jedné v ulicích Dopraváků-
Ústecká, druhé v ulicích Spořické - K Ďáblicům. Studie je k nahlédnutí na 
úřadě 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 17.1.2005  
 
- prodloužena smlouva s firmou Libosad, která prováděla údržbu zeleně pro 
MČ Praha – Dolní Chabry v roce 2004 pro rok 2005 
- s platností od 01.02.2005  upravena  výše platby  za služby na místním 
hřbitově na 100,- Kč / rok , t.j. 1.000,- Kč / 10 let 
 
- ceny za pronájem pozemků jsou od 01.02.2005 stanoveny takto : 
nájemné plochy užívané v zahrádkářských osadách……………….7,-Kč / m2 / 
rok 
nájemné plochy užívané v ostatních případech…………………   30,-Kč / m2 / 
rok 
nájemné parkovací plochy…………………………………….. .. 250 Kč/ m2 /  rok 
nájemné za pozemek sloužící k podnikání dle nejvyšší nabídky určené ve 
výběrovém řízení 
- posun otevírací doby pro veřejnost v místní knihovně 1300-1930, protože ve 
večerních hodinách je knihovna nejnavštěvovanější  
- dar MČ ve výši 10.000,- Kč pro země postižené tsunami poukázat ve 
prospěch nejvíce postižené Srí Lanky na účet České katolické charity. 
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Vzpomínka na vánoce 
 
Prosinec v Chabrech byl plný vánočních koncertů a pohody. Proč si na ni 
nevzpomenout, třeba fotografiemi z akce školské a sportovní komise v místní 
sokolovně, kam přišlo téměř 80 lidí na koncert DAD Kvintetu a orchestru Varvary 
Divišové z Karlových Varů. 

Alena Nigrinová             Ještě  k evidenci psů 
 
 
      Jak jsme již minule informovali, mají všichni majitelé psů povinnost nechat 
svého psa označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému 
Evropskou unií, nebo tetováním ( vyhl.č. 18/2004 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. HMP o místním poplatku ze psů), a to 
do konce roku 2005. Magistrát hl.m. Prahy však dává přednost očipování, a 
proto pouze chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do 
evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů. 
Upřesňujeme ještě adresu odboru občansko správních agend, který vede evidenci 
chovatelů psů. Vyplněné registrační karty mohou chovatelé psů zaslat nebo 
doručit osobně na pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2 (Emauzy, budova C, 1. 
patro - tel.č. 236 004 640-2, 236 004 637-8). Formuláře registračních karet jsou 
k dispozici v informační kanceláři MHMP na Mariánském náměstí 2, na ÚMČ 
Dolní Chabry nebo je lze stáhnout z internetu.  
     Kontrolu, zda jsou psi označeni a jejich chovatelé přihlášeni do evidence  by 
měla provádět - ve spolupráci s MHMP a městskými částmi - Městská policie hl.m. 
Prahy, která bude vybavena ručními čtečkami čipů. Za  neplnění  povinnosti lze 
uložit pokutu v přestupkovém řízení.  
     Je třeba uvést, že přihlášení čipovaného nebo tetovaného  psa do 
evidence chovatelů psů nenahrazuje  ohlašovací povinnost držitele psa  
k místnímu poplatku ze psů na úřadu obce -   v Praze na úřadu  městské 
části -  příslušné podle místa trvalého  pobytu držitele psa.  Na úřadu městské 
části je držitel psa veden v evidenci jako poplatník místního poplatku ze psa a 
současně bude veden v evidenci chovatelů psů, kterou zpracovává Magistrát 
hl.m. Prahy.  Při této příležitosti připomínáme, že splatnost místního poplatku 
ze psů je 31.3.2005.  
     Plné znění vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl.m. Prahy najdete na internetové adrese: 
www.praha-mesto.cz >Dokumenty. Tiskopis registrační karty na www.praha-
mesto.cz  >Potrebuji si vyřídit >Životní prostředí.   
     Kontakt na nejbližší veterináře provádějící čipování psů: Veterinářská klinika 
Sokolníky, tel. 284 683 450 - cena  615,- Kč včetně DPH. 
 
     Ztrátu psa je možné oznámit Městskému útulku pro opuštěná zvířata v Praze 
kdykoliv na telefonních číslech 283 011 719 nebo 233 544 242 

Naše první vánoční vystoupení 
 
     Byl třetí vánoční den r. 2004, den sv. Štěpána. Byla zima "nezima", ani mrazík 
"nezadul v okna", spíše plískanice a pošmourno. Nám to však nevadilo.  
     Již celý podzim se scházela parta chaberských občanů v příjemné atmosféře u 
Stejskalů, aby nacvičili několik koled. Nakonec jsme se rozhodli, že vystoupíme v 
našem roztomilém kostelíčku sv. Jana Křtitele, třeba jen pro sebe. Byli jsme však 
velmi mile překvapeni, kolik sousedů přišlo.  
     Hlasy jsme si chtěli před vystoupením "naladit" Becherovkou. Ale ouha. Jeden 
náš kamarád si odložil láhev na rám varhan v domnění, že je tam polička. Když se 
však otočil, aby dolil, láhev zmizela. Zmizela na celé další století nebo alespoň do 
příští opravy varhan.  
     Koncert se nakonec velmi líbil. Nejen pro "uměleckou" kvalitu ale také proto, že 
jsme si zazpívali společně i s našimi spoluobčany. Sousedé se sešli, popovídali si, 
možná někdo i kritizoval. Přesto to byla hezká chvíle svátečního dne. 
     O vystoupení se velmi zasloužili také náš dirigent a varhaník prof. Lubomír 
Mátl a solistky Markéta a Maruška Mátlovy.  
     Tak si myslíme, dá-li Pan Bůh, za rok na shledanou. 
 

MUDr. Marta Tupá  

Novinky z o.s. Nad Drahaňským údolím 
 
Vážení spoluobčané, 
 
rádi bychom Vás v několika bodech seznámili s novinkami v našem sdružení a 
dalším děním kolem severozápadního segmentu silničního okruhu: 
Registrace sdružení: 
Oznamujeme, že naše občanské sdružení bylo dne 26.11.2004 zaregistrováno na 
Ministerstvu vnitra 
Valná hromada: 
Na měsíc únor připravujeme 1. valnou hromadu našeho občanského sdružení. 
Zveme na ni všechny zájemce o členství. Přesný datum konání valné hromady 
uveřejníme včas na obecních nástěnkách. 
Zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic: 
V prosinci se měl v poslanecké sněmovně schvalovat Zákon o výstavbě dálnic a 
rychlostních silnic. Tento zákon je pro nás nepřijatelný - urychlí přípravu a výstavbu 
kontraverzních dálnic, tedy i stavbu severozápadní segmentu silničního obchvatu 
Prahy. Omezí práva vlastníků pozemků, dotčených obcí i ochrany přírody a krajiny. 
Připravili jsme za naše občanské sdružení dopis, který jsme formou e-mailu zaslali 
celkem 180 poslancům. Dopis pro poslance, vyjadřující nesouhlas s návrhem zákona 
o výstavbě dálnic a rychlostních silnic, podpořilo celkem 101 občanů. Na náš dopis 
zareagovalo celkem 15 poslanců, většinou pozitivně a my se pokusíme zůstat s nimi 
v kontaktu. Zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic nakonec nebyl na 39. schůzi 
poslanecké sněmovny projednáván. 
Denní tisk: 
MF Dnes – v rubrice Z Vašich dopisů pokračuje série příspěvků o problematice 
severozápadní části SO - článek Nechci další dálnici přes Prahu (30.11.2004) je 
naším příspěvkem k této problematice a reakcí na čtenářským dopisy uveřejněné v 
minulých týdnech a článek Nebezpečný most u Suchdola (22.12.2004) navazuje 
problematikou bezpečnosti mostu přes Vltavu ve variantě J; 
Hospodářské noviny (23.12.2004) – článek  České silnice jsou předražené kritizuje 
stát, který nedostatečně prověřuje náklady staveb a spoléhá na to, že nejlepší cenu 
získá výběrovým řízením a článek Stavby silnic zdražuje špatná příprava poukazuje 
na skutečnost, že stát jako investor nevykoupí včas všechny potřebné pozemky a tím 
se stavby prodražuji. 
 
Hana Francová a Štěpánka Venzlová 
za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím 
e-mail: info@drahan.aktualne.cz, internet: www.drahan.aktualne.cz 

 
 

Výzva 
 
Snažíme se otisknout ve Zpravodaji užitečné informace pro Vás, občany, jako 
například jízdní řády, seznam nových knih v knihovně, termíny svozů bioodpadu 
apod. Rádi bychom v příštím čísle otiskli seznam podnikatelů, kteří sídlí v Chabrech 
a jejich nabízených služeb či výrobků, včetně kontaktu na ně. Pokud jste takovým 
podnikatelem, živnostníkem a máte zájem o toto zveřejnění, prosím kontaktujte nás 
na tel. čísle  607 633 551 či e-mailem zpravodaj@tripcar.net (nejde o placenou 
reklamu, tudíž půjde jen o strohý výčet obchodních jmen a kontaktů).  
V případě výraznějšího grafického zpracování či rozšířeného textu je nutné zaplatit 
dle pravidel placené inzerce. 
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     Nastupující Nový rok, bývá příležitostí k zamyšlení co se nám podařilo 
uskutečnit v roce minulém, jak jsme se vypořádali s problémy a situacemi které 
jsou samozřejmostí těch plynoucích dnů.  
     Jako v uplynulých letech jsme zlepšili prostředí v tělocvičně díky obětavosti 
členů naší jednoty. To všechno by se nám nezdařilo, nebýt pochopení a vydatné 
podpory ze strany zastupitelstva MČ Dolní Chabry i dalších organizací. 
     Dovolte nám touto cestou těm kteří nám pomáhali co nejsrdečněji poděkovat, 
popřát zdraví i štěstí v roce, do kterého jsme vstoupili. 
 

Starosta M. Pospíšil

Přehled nejbližších akcí: 
 
Sokolský ples      29.1.05     začátek ve    
                                             20 hod, hraje  
                                          skupina „Tonik“
Dětský karneval    26.2.05      v 15 hod 

 

 

Škola ráda přijme též žáky do vyšších ročníků. 
Po telefonické nebo osobní dohodě je možné školu kdykoliv navštívit a 

domluvit se s ředitelem školy o přijetí.  

tel. 233 544 562 

Na pasece stála pařezová chaloupka… Vzpomínáte? Sladké chvíle, které 
snad provází každé malé dítě. Kouzelný proutek, který ze zlobivého 
dítěte rázem vyčaruje andílka.  
Jen se přijďte podívat do chaberské knihovny, když je "Pohádkové čtení" 
a malé děti skvěle komentují vše, co je jim předčítáno. Je to totiž něco 
jiného než obrazovka televize nebo monitor počítače. Vypravěč je živý a 
může se s ním i povídat!  Nevěříte? Přijďte se podívat... 
Přijďte a zaposloucháte se i vy. Stejně jako děti, si rádi poslechnete, co 
Křemílek s Vochomůrkou provádějí a budete s úsměvem pozorovat 
roztomilé  malé posluchače. Stojí to za to! 
                                                                                Sylvia Šírová, knihovna

TSUNAMI 
 

Výsledek dobrovolné sbírky žáků a zaměstnanců ZŠ Praha - Dolní Chabry
Na oblasti postižené ničivou vlnou tsunami se ve škole podařilo vybrat  

 

částku 16.368,- Kč 
 

Peníze byly dne 17. ledna zaslány na konto nadace Člověk v tísni 
č.ú.: 991991991/0300 

Všem přispěvatelům patří poděkování.  

Žádám čtenáře, kteří mají knihy půjčené v rozmezí 2-8 měsíců, aby v 
co nejkratší době vrátili tyto knihy do knihovny. Připomínám, že 
výpůjční lhůta na jednu knihu je 1 měsíc, s možností prodloužení na 2 
měsíce. Za překročení výpůjční doby se počítá penále 1,- Kč za každý 
den a knihu.   
Děkuji                                                             Sylvia Šírová - knihovnice
                                                                       tel.: 233 544 571 

 

Na žádost mnohých čtenářů je  
od 1.2.2005 změna otvírací doby 

 

Máte problém s televizním signálem? 
 
     V případě, že od 23.12.2004 máte špatný televizní obraz a bydlíte 
v lokalitě pod základní školou až po ulici Měděneckou, ohlaste se na 
ÚMČ (tel. 283851277 nebo 283851272), který  - ve spolupráci 
s Eurotelem -  Vám pomůže při řešení tohoto problému. 
      
Eurotel po přeměření signálu Českým telekomunikačním úřadem 
zajistí - bude-li prokázána souvislost poruchy příjmu s úpravami na 
vysílači umístěném na ZŠ -  bezplatnou montáž přídavného zařízení 
na propustnost signálu. 
 

ÚMČ



leden - únor 2005                                                                                                                                                                          Chaberský zpravodaj     str.5           
 
 
     Pozvánka na Masopust 2005 
                                                                  pátek 4. března 1500 

 
Před námi je už pátý chaberský masopust! Masopustní veselí, na které jsou 
všichni, staří i mladí srdečně zváni, vypukne tentokrát 4.března 2005. Dnem 
masopustu byl tentokrát na přání lyžařů, učitelů a dalších zvolen pátek, vše 
vypukne v 15 hodin. Maškarádi v nevážném oblečení, s chřestidly, bubínky a 
řehtačkami a přihlížející v civilu se sejdou, jak se stalo dobrým zvykem, na školním hřišti. Slavnostní 
zahájení bude opět v rukou paní starostky, která jediná může maškarám povolit nevázané veselení 
v ulicích obce. Průvod se pod vedením nového principála s dechovkou v čele vydá již ustálenou trasou 
ulicí U Václava a Jirkovskou na Bílenecké náměstí, kde je bude očekávat (mezi labužníky proslulá) 
občerstvovací zastávka s pekařským uměním dolnochaberským. Do Horních Chaber se průvod vydá 
ulicemi Měděneckou, Bolebořskou, Oseckou a Kobyliskou, kde je budou očekávat nejlepší lahůdky 
hornochaberské. Ulicemi Na pěšině a Spořickou se průvod vrátí na Hrušovanské náměstí, kde proběhnou 
další ceremonie. Po odměnění masek a občerstvení se u stánků s klobáskami, jelítky a jitrnicemi a u stolů 
s hojností dobrého pečiva od šikovných chaberských hospodyněk nás čeká příjemná změna: malé taneční 
vystoupení skvělého dětského folklorního souboru KYTICE z nedalekých Letňan. Vystoupení, které začne 
v 1630 bude provázet dudácká kapela, kterou se možná necháte strhnout i k tanci.  
Letos se masopust koná ve velmi pozdním termínu, takže nám snad nebude taková zima jako při většině 
dosavadních masopustů. Přesto mám jednu velkou prosbu: pamatujte v nabídce posilňujících nápojů také 
na čaj ! V průvodu je hodně dětí a nepijáků, kterým také vyschne v hrdle!  
Těšíme se na dobrou muziku a tanec, ale hlavně na vaše nezapomenutelné nápady! 

                
ZA ŠKOLSKOU A SPORTOVNÍ KOMISI Hana Řepková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPANÁ A MASOPUST   
 
Ptáte se, co mohou mít tyhle dva odlišné druhy zábavy společného? Kopaná byla před staletími 
považována za tak nevázanou zábavu, že se zápasy pořádaly nejčastěji v masopustním období. 
Nevěříte? Přesvědčte se sami na výstavě FOTBAL!, pořádané Národním muzeem v Praze. Tato 
výstava přispěla k objevení velmi zajímavé masopustní tradice :  
 
První písemný záznam o předchůdci kopané lze nalézt roku 1175 v Dějinách města Londýna. 
Zběsilá honba za míčem, která zřejmě neměla ani pevná pravidla, způsobovala velké pozdvižení a 
narušení veřejného pořádku ve městě. Za Jindřicha VIII. hrálo hru až 100 hráčů naráz v prostoru až 
několik km2. Úkolem bylo dokopat míč na určené místo. Zápasy se konaly u příležitosti slavností a 
svátků, nejčastěji v období masopustu. Kvůli rušení veřejného pořádku byla hra čas od času 
zakazována.  
 
Ve stejné době, kdy se kopaná v Anglii potýkala se zákazy, její obliba v renesanční Itálii stoupala. 
Města jako Benátky, Bologna či Florencie zažívala renesanční rozmach a s ním i vzrůstající zájem 
o zábavu a sport. V 15.-16. století nastal prudký rozmach italské kopané, zvané „calcio fiorentino“. 
Hru provázel nejen mimořádný zájem, ale také občasné zákazy. Hrálo ji 20-40 hráčů, polovinu 
tvořili útočníci, branky neexistovaly. Každé mužstvo mělo obrannou linii, za kterou se soupeř snažil 
dostat míč. Klání byla organizována nejčastěji v období masopustu. Největší atrakcí byly 
předepsané obřady: průvod, představení týmů, vlajky a hudba. Hra, nejvíce se podobající ragby, 
s nepříliš pevnými pravidly, byla poměrně tvrdá a nemilosrdná. Její obliba se udržela až do 
19.století, kdy se začala přizpůsobovat anglickému pojetí. 
 
Někteří Chaberáci nestojí o převzaté tradice, mě se však představa propojení fotbalu s 
masopustem, neboli sportu s kulturou a zábavou dost líbí. Vůbec nechci znevažovat současné 
klubové pojetí kopané, ale jako laika mě velmi zaujal fakt, že zatímco současná pravidla jsou stará 
asi 130 let, masopustní fotbalové zápolení se provozovalo po mnoho století. 

Hana Řepková

MASOPUSTNÍ TURNAJ - MASBAL 
 
Samotnému masopustnímu veselí bude letos předcházet 
turnaj žáků ve fotbale. Aby se pravověrní fotbalisté nezlobili, 
že jim fušujeme do řemesla, můžeme naší zjednodušené 
verzi zkráceně říkat MASBAL (masopustní fotbal). Utkání 
pětičlenných týmů proběhnou vyřazovacím způsobem na 
školních hřištích: na malém týmy I.stupně, na větším týmy 
II.stupně. I časy utkání budou vzhledem ke kumulaci zápasů 
do jednoho odpoledne výrazně zkrácené. Vítězné týmy I.a 
II.stupně se na závěr spojí a utkají se s týmem principála. 
V případě, že principála porazí, budou moci zaujmout čestné 
místo v čele průvodu a prohánět míč ulicemi Chaber až na 
Hrušovanské náměstí.   
                                                   Filip Šír 

 
Masopustní koláče 
 
Spoluobčané, 
     se značným časovým předstihem se vtírám do Vašich myslí, 
abych Vám sdělila, že v pátek 4.3.2005 propukne na našich 
ulicích a posléze Hrušovanském náměstí tradiční rej 
masopustních masek. 
     Proto opět apeluji na Vaše city a za všechny děti, pro jejichž 
radost masopustní veselici organizujeme, prosím o Váš čas, 
zručnost a ochotu, jejichž výsledkem budou Vámi upečené 
koláče. 
     Po dobrých zkušenostech věřím ve Vaši vstřícnost a ochotu, 
předem děkuji a těším se na shledání s Vámi v maskách i civilu. 
     Způsob předání koláčů bude obdobný jako loni. 
 

Za Školskou a sportovní komisi Marie Vlčková
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 Jak  jsme sportovali v závěru roku 2004 v TJ ZŠ Chabry. 
Stolní tenis V předposledním dni roku 2004 si přišlo vyzkoušet svou kondici 
24 mužů a 5 žen v již VI. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenise mužů a žen. 
Hraje se vždy o putovní pohár TJ ZŠ Chabry a hráči obdrželi věcné ceny a diplomy.  
V ženách bylo pořadí 1. p.Davidová  2. M.Hronková a 3. p.Hořejší 
V mužích se odehrávaly velké boje a přes síto skupin a pavouka se do čela turnaje 
dostali tito muži. 1. Slavata J. 2. Janeba Vl. 3. Jaroš J. 4. Cibulka V. 
 

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme také sponzorům turnaje, kteří akci podpořili 
finančně. Jsou to MÚ Dolní Chabry, Ekochab s.r.o. Dolní Chabry a TJ ZŠ Chabry. 
Těšíme se, že v letošním roce i někdo z vás, kteří tyto řádky čtete si přijdete zahrát 
s námi. 
 

Máte-li zájem si zahrát, 1. a 2. dubna se hrají turnaje dětí a dospělých ve stolním 
tenise. Bližší informace na plakátech. 

Volejbal mix VI. ročník podzimního turnaje ve volejbale mix, za účasti 
5 družstev skončil opět jako v roce 2003 vítězstvím družstva „Rychlý pípy“. Na 
druhém místě bylo družstvo „Chabry směs“ a třetí místo obsadilo družstvo 
„Trosky A“. 
 

Turnaj měl velice dobrou úroveň, všichni si odnesli věcné ceny na jejichž 
nákupu se svým sponzorským darem podíleli MÚ Dolní Chabry, Ekochab s.r.o. 
Dolní Chabry  a pořádající TJ ZŠ Chabry.  
 

Všem děkujeme za podporu a již se těšíme na VII. ročník.tohoto turnaje. 

Nashledanou v tělocvičně.                            Jaroslav Vokáč, ředitel turnajů 

Počítačový kroužek 
 
O letošních Vánocích, kdy děti jezdí na hory, se malá 
skupinka kamarádů sešla v naší Základní škole, aby si 
zpestřila sváteční chvilky.  
Jejich koníčkem je hraní her na počítači.  
Po dvou dnech hraní akční hry Counter-Strike, jsme se 
dohodli že od nového roku založíme herní kroužek.  
A tak od ledna 2005 se scházíme každý pátek od 15:00, 
abychom si zahráli.  
Máš rád hry? Přijď mezi nás!                Filip Šír, počítače

Městská část Praha - Dolní Chabry
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry 

Nabídka prodeje pozemků 
 
  Dle usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Chabry č. 061/03/ZMČ ze dne 10.12.2003 prodá 
MČ Praha – Dolní Chabry pozemky v Dolních 
Chabrech o výměře 5 333 m2.  
 
Pozemky se nacházejí pod tělesem bývalé 
skládky a budou prodány nejvyšší nabídce.  
 
Bližší informace podá starostka MČ na tel. 
283 851 397, nebo osobně po předchozí 
domluvě.  
                           Jaroslava Plevová, starostka MČ

 



leden - únor 2005                                                                                                                                                                           Chaberský zpravodaj     str.7         
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 

Konečně mohou 
maminky s kočárky i 
špatně vidící a chodící 
občané při návštěvě 
lékařů sídlících v 
místním zdravotním 
středisku přecházet 
nebezpečnou 
křižovatku. Chtěla bych 
poděkovat paní  
 

Podatelna MČ Praha 8 
 
(která sídlí v budově ZŠ - vchod z ul. V Kratinách) 
vyřizuje tyto žádosti: 
 
* žádosti o OP 
* žádosti o výpis z trestního rejstříku 
* žádosti o cestovní pas 

DUŠE CHABER 
 
To, že jsou Chabry příjemným místem k bydlení, vědí mnozí. Někteří vědí také 
to, že Chabry mají duši. Duše místa, neboli genius loci, je určitě kolem kostela 
Stětí sv.Jana Křtitele. Nejlépe se jí lze přiblížit v samotném kostele nebo na 
jižním svahu kostelního návrší za zvonicí. Chabry ale mají také svou 
personifikovanou duši. Prozradím (ale jenom Vám), kdo je její současné 
vtělení: je to nad vší pochybnost paní knihovnice Sylva v nové chaberské 
knihovně. Takový nával, jako letošní podzim a zimu, chaberská knihovna 
dosud nezažila. Celé spektrum věkových kategorií se tu vystřídá, ale 
nejcennější je zájem dětí. Těch dětí, nad nimiž jsme málem lámali hůl, zda 
budou mít alespoň zčásti takový vztah ke knihám, jako jejich rodiče a 
prarodiče. Dříve sloužila knihovna užšímu okruhu náruživých čtenářů téměř 
výhradně z řad dospělých, dnes se otevírá všem. Množství výpůjček však 
neroste tak strmě jako počet čtenářů - dospělých a hlavně dětí a mládeže. Je to 
mimo jiné tím, že vedení knihovny klade velký důraz na včasné vracení, které 
umožňuje, aby byly knihy k dispozici co největšímu počtu čtenářů. V době, kdy 
je již většina knihoven vybavena elektronickou evidencí zápůjček, se disciplína 
ve vracení doslova vyplatí.   
K atraktivitě knihovny přispívají kromě nového kulturního prostředí a kvalitního 
technického vybavení nejen četné kulturní akce, ale i pravidelné obohacování 
fondu zápůjčkami ze sesterské bohnické knihovny. Jsou to zcela žhavé novinky 
doslova ze všech literárních žánrů. Přestože navštěvuji knihovnu v blízkosti 
svého pracoviště a příležitostně i školní knihovnu či knihovnu  v Bohnicích a 
sem jsem přišla pouze založit legitimaci dceři, s prázdnou jsem už odejít 
nemohla. Atmosféra knihovny a novinky mi to prostě nedovolily. Pochopila 
jsem, proč je tu pořád plno a proč i já se budu ráda vracet. 

Hana Řepková
 

Hledáme  
 

pronájem bytu v blízkosti Ďáblického háje. 
 

Kontakt: 604 208 244 P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e 

starostce Plevové a všem, kteří zařídili nový přechod na křižovatce ulic 
Spořická a Kobyliská. O tento přechod jsme my, občané, usilovali celých 
osm let. Pevně doufáme, že se v nejbližší době dočkáme i toho, že ulicemi 
Kobyliská a Prunéřovská přestanou jezdit kamiony a těžká nákladní 
doprava. Věříme, že dopravní situace v naší obci bude vyřešena spravedlivě 
i pro nás občany ze staré zástavby. 
 

J. Doušová, Kobyliská 57/310, Dolní Chabry, 184 00  Praha 8 
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NA SLOVÍČKO se … 
                      
Zdeňkem Šírem 
šéfredaktorem  
Chaberského Zpravodaje 
 

Do Chaber jsem se přistěhovala před pár lety a poznala tu mnoho výrazných 
osobností, jejichž jména by měla být vyryta do místního menhiru. Seznam by 
asi začínal  Jardou Vokáčem a pak mě napadá minimálně dalších deset jmen 
lidí, kteří obětavě pracují a dýchají pro Chabry. 
Jedním z nich je i Zdeněk Šír. Vždy když se něco v Chabrech děje, Zdeněk tam 
nechybí se svým fotoaparátem. Své ženě (knihovnici) pomáhá pro Chaberáky 
vytvářet útulnou atmosféru knihovny se spoustou zajímavých akcí. Jeho 
koníčkem je počítač a tak nové, barevné, graficky zajímavé pojetí Zpravodaje 
je především jeho zásluha.  
 
Zdeňku, jaký Zpravodaj mohou čtenáři očekávat v roce 2005? 
Chtěl bych, aby letošní Zpravodaj byl o trochu více zaměřen na starosti lídí v 
Chabrech. Časopis by měl být občany vnímán stejně jako rozhlas nebo 
televize. 
 
Kolik vyjde v tomto roce asi čísel? 
Pravděpodobně stejně jako v loňském roce. Bude opět vycházet dvouměsíční 
Zpravodaj, takže 6 čísel. Ale záleží to na rozpočtu, který ještě není znám.  
 
Jaký je náklad a kolik stojí obec jeden výtisk? 
Cena za výtisk je asi 15,- Kč a je plně hrazena MÚ, včetně roznášky. Náklad se 
už vyšplhal na 1300 výtisků a počítám, že tento rok to nebude stačit. Chabry se 
rozrůstají… 
 
Jak probíhá příprava takového jednoho čísla? Prosím stručně. 
Stručně? Po uzávěrce příspěvky přečtu, setřídím, seřadím, upravím, dodám 
fotky, rozvrhnu, navrhnu, předělám, dodělám, zvětším, zmenším, zkrátím,  no a 
pak čekám na schválení radou MČ. 
 
Kolik odhadem strávíš času na grafické přípravě jednoho čísla pro 
tiskárnu? 
Záleží, co se zrovna připravuje na dané číslo. Hrubý odhad - asi tak týden, 
někdy dělám i do 4 hodin do rána.  
 
Přichází i nějaké anonymy? Zařazujete všechny příspěvky nebo vybíráte? 
Co si pamatuji, přišel jeden a ten jsme zveřejnili i s odpovědí starostky. 
Zařazujeme všechny příspěvky, ale může se stát, že některé příspěvky nebo 
obrázky se vyřadí, neboť je rada MČ neschválí. 
  
Jako Tvá spolupracovnice vím, že občané dávají příspěvky minimálně. 
Přivítali bychom více podnětů k tomu, co Chaberáky trápí nebo naopak co 
hodnotí kladně. Zkrátka více komunikace občanů s redakcí. Mají lidé málo 
času nebo proč tomu tak je?  
Můj názor je ten, že lidé si myslí, že Zpravodaj je časopis úřadu MČ, ale on je 
vlastně časopisem občanů Chaber. Z toho důvodu jsme i pozměnili trochu 
vzhled "STŘÍPKŮ" tak, aby občané mohli poukazovat na to, co je trápí nebo 
těší. Chaberáci, nebojte se nám napsat, zavolat nebo poslat mail. Rádi za Vámi 
přijedeme, nafotíme, přidáme komentář. Požádáme úřad, starostku nebo 
zastupitele, aby se vyjádřili k dané problematice a jejich názor zveřejníme. 
Trochu jsme se snažili už v tomto čísle, ale rádi bychom měli podněty od Vás, 
občanů Chaber.    
 
Jaký je přístup zastupitelů obce ke Zpravodaji?  
Bez komentáře… 
 
Díky za rozhovor a ať se Ti daří nejen při práci na Zpravodaji.   Alena Nigrinová

 

Vyjádření starostky: Není, pokud budeme mít prostor a peníze… 

Prověšený plot 
S přibývajícím věkem není nikdo 
z nás PEVNÝ jako dříve. Stejně 
jako tento plot u nového dětského 
hřiště V Americe. Je prověšený 
proto, že ho děti přeskakují a 
zkracují si přes něj cestu. Někdy 
zase vidím téměř dvacetileté 
„habány“, jak rajtují na dětských 
houpačkách či pérovacích 
zvířátkách. Inu, Chabrům chybí 
vyžití pro „teenagery“. Někoho 
hned napadne pivnice, vytápěná 
kuřárna či drogové doupátko – tak 
to nikoliv. Ale co takhle horolezecká 
stěna, rampy pro skateboarďáky či 
hudební klub? Je to sci-fi?

Hromady 
Někdy máme hromadu starostí, 
hromadu práce či hromadu dluhů. 
O stálých hromádkách od psů ani 
nemluvě. A někdy se objeví 
nesmyslná HROMADA písku -  
například u zastávky MHD před ZŠ. 
Kdo ji kdy odveze (třeba do 
Písku?)… 

Vyjádření starostky: JIŽ SE STALO. 
Hromada zůstala po firmě, která pro 
PRE opravovala  chodníky. Při dalším 
jednání s PRE bude zmíněn i 
nepořádek, který po sobě zanechali. 
Hromadu uklidil náš zaměstnanec pan 
Stehula.  

Nepřehledná stopka 
Tak TOHLE vidím z auta zprava, 
když zastavím na stopce na 
chaberské křižovatce, pokud 
přijíždím z Ďáblic. Jak tato věc 
bude (nebude) řešena? 
 

Vyjádření starostky: Byla řešena. 
Dle vyjádření MJR. VOCÁSKA 
(Dopravní policie ČR) nebrání plot 
ve výhledu. 

Slunečný střípek 
V Chabrech bydlí  
mnoho rodin ze 
vzdálených krajů. 
Např. tento pán 
z Číny, který téměř 
každé ráno zdraví 
slunce ze své 
zahrady ladnými 
pohyby „TAICHI“. 
Když kolem něj 
projíždím rozespalá, 
vyřízující pět 
telefonátů najednou 
a nervózně koukající 
na hodinky, závidím 
mu. 

Nebezpečná křižovatka před 
školou 
Je nějaká naděje, že se v roce 
2005 dopravně vyřeší nebezpečná 
a nepřehledná křižovatka před ZŠ, 
o které se tak často v Chabrech 
mluví a zlé jazyky tvrdí: „Začne se 
to řešit, až tam někoho přejedou…“ 
 

Vyjádření starostky:  
O bezpečnosti na Spořické ulici se 
jedná již téměř 2 roky. Některá 
opatření byla již provedena, o 
dalších stále jednáme s BESIPem.  

Problematické číslo 152 
Lidé bydlící směrem k Čimicím se 
právem ptají: Co brání prodloužení 
linky č. 152 do Chaber? A proč 
není alespoň pro pěší tato cesta od 
točny ke škole osvětlená? Proč je 
chodník "ustřižen" a nemá 
návaznost až k zastávce?

Vyjádření starostky: Toto je téma 
na dlouhý článek… 

připravila Alena Nigrinová 


