
Slovo starostky

Vážení občané,

přeji nám všem v roce 2006 mnoho úspěchů 
a krásných dní prožitých podle vlastních
představ, málo starostí a hodně radostí 
a hlavně hodně zdraví a to nejen v tomto roce.

Je před námi volební rok, ale nejen
volbami živ je člověk. Ve většině případů
jsou lidé živi z peněz za práci  a nás v tomto
roce čeká práce hodně. 

Jak jsem Vás již informovala v některém
minulém vydání zpravodaje, připravujeme
nákladnou akci, která se týká rekonstrukce
statku na Hrušovanském náměstí. V září
loňského roku jsme podali projekt
zpracovaný podle směrnic Evropské unie
a náš projekt byl vybrán k realizaci. Na
zasedání dne 15. 12. 2005 byl projekt
doporučen k financování z prostředků
programu JPD 2 také Zastupitelstvem hl.
m.Prahy. Dopisem ze dne 16.12.2005 jsem
o tom byla  vyrozuměna primátorem
MUDr. Pavlem Bémem, předsedou
Regionální rady regionu soudržnosti Praha. 

Co tedy bude místo bývalého statku,
který tvoří v současnosti rozlehlý komplex
budov ve velmi špatném stavu? S tím se
můžete seznámit na veřejné prezentaci 
23. 2. 2006 od 15 - 16 hod. v KD Ulčově ulici
za přítomnosti projektanta.  

Stavba M-Centra bude akcí městské části,
jejíž břímě na nás bude ležet od začátku do
konce. Těším se na tuto práci, protože mám ráda, když vzniká něco nového.

Chtěla bych, aby „něco nového“ vzniklo pro děti v horní části Chaber, které si nemají kde hrát, v důsledku toho, že nikdo nepamatoval na prostor
pro sport a oddech v této části obce. Jediné místo, kde můžeme vybudovat „hřišťátko“ alespoň pro ty nejmenší, je v parku u Ulčovy ulice. Není 
to ideální místo, ale jiné v dané oblasti není.

V letošním roce bude také KONEČNĚ zahájena rekonstrukce chodníků na Ústecké ulici.. Tuto akci zajišťuje odbor městského investora a mám
za to, že je to další příjemná zpráva pro tento rok. 

A aby dobrých zpráv nebylo dost, schválila Rada MČ připojení k projektu  hl.m.Prahy, které rovněž bude financovat EU a to k projektu
bezdrátového připojení občanů k internetu, které by mělo být  po dobu dvou let, když ne zdarma, tak velice výhodné.  

V únoru letošního roku bude zahájen, zatím jen ve špičkách, provoz autobusové linky  169  na Spořické ulici, která zajistí občanům spojení 
s metrem. Bohužel, současně s tím, dojde k omezení stávající linky č. 162 v ranních špičkách z 15 na 20 minut. Myslím si, že část cestujících
převezme linka 169 a že nedojde k nadměrnému zatěžování linky 162, přestože budou intervaly o pět minut delší. Ropid prováděl v listopadu
loňského roku, za přítomnosti zástupce MČ, průzkum vytížení autobusu 162, na jehož základě rozhodl o prodloužení intervalu v ranních
hodinách. Přesto se četnost příjezdů a odjezdů, které zajistí spojení s Dolními Chabry s metrem zvýší.

Možná, že mi dáte za pravdu, že i když se daří práce a má z ní člověk radost, je něco důležitějšího, co přináší trvalou radost a spokojenost. 
To jsou  lidské vztahy. Když přijdete domů unaveni celodenním kolotočem a není  nikdo, komu se můžete vypovídat ze stresu, když není nikdo,
kdo vás s úsměvem přivítá, nebo pohladí, je to těžké. Je to o to těžší, pokud máte ve svém okolí někoho, s kým nevycházíte dobře, nebo s kým
se dokonce hádáte, soudíte, nebo si děláte naschvály. Prostě, když nefungují vztahy lidí. V rodině, nebo mezi sousedy. V letošním roce by se mohli
mnozí z vás pokusit o jejich narovnání. Jak? Tak, že se připojíte 30. května 2006 k akci nazvané

„Svátek sousedů“ ke které se na výzvu hl.m. Prahy připojily i Dolní Chabry 

- O co jde? O společenskou akci, při níž se setkávají sousedé.
- Kde se může svátek konat? V rodinném domě, na zahradě,v parku, ve společných prostorách bytových domů, v kulturních zařízeních obce.
- Kdo může akci uspořádat? Rodiny, obec, školy, zájmová sdružení i jednotlivci.
- Jak svátek připravit? Pozvete sousedy, každý může přinést drobné pohoštění, hudební nástroj, přijít s nápady jak zabavit děti i dospělé, nebo
oslavit něčí narozeniny.
- Jakou má svátek tradici? Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech. Celkem se ho loni zúčastnilo 4,5 milionu lidí.
- Co je cílem? Umožnit, aby se sousedé lépe poznali, navodit atmosféru, která usnadní další vzájemné kontakty a pomoc.
Organizací a zajištěním úspěšných oslav byla pověřena tajemnice paní Blanka Kadlecová ve spolupráci se sociální a kulturní komisí. Podrobnější
informace se k Vám budou dostávat prostřednictvím plakátů, letáků i zpravodaje.

Na závěr ještě malé zamyšlení. Z materiálů připravované knihy o Chabrech jsem se dočetla: „Přesto, že historie  obce je dozajista starší, první
nejasná písemná zmínka o její existenci pochází z roku 1196“. Podle tohoto údaje by v letošním roce Dolní Chabry oficielně existovaly 810 let.
Pokusíme se tuto informaci ověřit a pokud se potvrdí, je to důvod k oslavě. 

A ještě jedna zajímavost z knihy Chráněná území ČR XII „Jednoznačně doložené nejstarší nálezy lidské přítomnosti na území dnešní Prahy
představují nástroje z nejstaršího paleolitu před dvěma miliony pěti sty tisíci až sedmi sty tisíci lety, nalezené na katastru Dolních Chaber“. 

Jaroslava Plevová, starostka
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OD FORMANŮ K MAGISTRÁLE

V dobách, kdy prašným cestám vládli formani se svými
vozy a koňmi, vedla přes Chabry obchodní stezka
z Mělníka do Prahy. Procházela zhruba dnešními
ulicemi Pod Zámečkem, Doksanskou, U Václava,
V Kratinách a dále na Ďáblice. V hostinci č.p. 17 (dnes
U Míšků na Bíleneckém náměstí) se cestující
občerstvovali, zatímco se přepřahala unavená koňská
spřežení za čerstvá. Vypráví se, že na vyvýšenině
Zámeček mohl stát strážní srub, chránící stezku proti
lapkům. Jediný úsek této cesty se dochoval v ulici od
hřbitova směrem na Zdiby. V 19. století měly Dolní
i Horní Chabry opět výhodnou polohu v těsné
blízkosti významné komunikace, tzv. „rumburské
silnice”, vybudované v roce 1818 (dnešní Ústecká). 
Do obou vsí vedly krátké odbočky - do Dolních Chaber
od roku 1901 okresní silnice, do Horních Chaber …..

ukázka z knihy o Chabrech, která vyjde v tomto roce

Vážení občané, CHABERÁCI,

opětovně se na vás obracíme o pomoc při přípravě vydání knihy
o Dolních Chabrech. Prosím Vás, kdo máte doma materiály z doby
minulé i rodové archivy, které bychom mohli využít, o jejich
zapůjčení. Máme již podklady od několika občanů - dokumenty
i fotografie.
Kontaktujte, prosím, starostku na tel. 283 851 397 nebo redakci
Zpravodaje na tel.: 603 52 20 73 a domluvte se na předání
dokumentů nebo fotografií. Je možné vaše podklady nafotit
i přímo u vás, stačí nás jen kontaktovat. S každým z vás, kdo zapůjčí
nějaký materiál, bude podepsán doklad o zapůjčení. Těm, kdo
poskytnou dobové podklady bude předán výtisk knihy zdarma
a budou v knize uvedeni.
Děkujeme                                           Jaroslava Plevová, starostka   

a redakce Chaberského Zpravodaje

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 09.01.2006 
- uvažovaná výstavba 25 RD v lokalitě Do Rybníčků. Rada MČ
požaduje zajistit vybudování nové komunikace napojením na ulici
Ústeckou, a to tak, že firma Central Group zajistí na své náklady
vypracování projektu pro stavební povolení. 
- Rada souhlasila  s podepsáním smlouvy - projekt Bezdrátového
vysokorychlostního internetu pro veřejnost. 
- Rada MČ nesouhlasila se změnou ÚP na pozemcích parc.č.
1367,1368,1369/1,1370 a 1371 v k.ú. Dolní Chabry ze současného
PSZ na OC s ohledem na uvažovanou výstavbu okruhu.
- Rada odsouhlasila spuštění nové verze webových stránek MČ
Dolní Chabry ke dni 10.01.2006.
- starostka informovala Radu o stavu přípravné fáze  vznikající
knihy o MČ, která by měla být vydána v 2.polovině roku 2006.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 23.01.2006 
- Rada souhlasila s provedením opravy kanalizace, které bude prováděno
postupně na celém území Dolní Chaber dle předložené dokumentace.
- příspěvek Fondu ohrožených dětí. Rada souhlasila s poskytnutím
příspěvku Fondu ohrožených dětí ve výši 2.500,- Kč. 

Otevření pobočky Komerční banky

V prvním týdnu nového roku 2006 byla slavnostně otevřena
další pobočka Komerční banky, tentokrát v Kobylisích přímo
u stanice tramvaje Ke Stírce na Praze 8 (Klapkova 67/4).
Symbolickou pásku přestřihl generální ředitel a předseda
představenstva Komerční banky Laureát Goutard společně
se starostkou Dolních Chaber Jaroslavou Plevovou.
Komerční banka v loňském roce otevřela na území Prahy 15
nových poboček s cílem se ještě více přiblížit klientům
a pokračovat tak ve zlepšování kvality služeb KB.

Místní poplatek ze psů za rok  2006
Držitelům psů označených tetováním

se výše místmního poplatku nemění.
Za jednoho psa chovaného v rodinném
domě platí 300,- Kč, za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč.
Za jednoho psa chovaného v bytovém
domě 1 500,- Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 2 250,- Kč. 

Důchodce, je-li důchod jeho jediný
zdroj příjmu, zaplatí poplatek 200,- Kč 
za jednoho psa a 300,- Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele. 

Držitelé psa, označeného v roce 2005 čipem, kteří se současně přihlásili do
evidence chovatelů psů Magistrátu hl.m. Prahy (tzn. že od odboru
občanskosprávních agend MHMP obdrželi potvrzení o přihlášení do evidence),
chovající psa v rodinném domě, místní poplatek za jednoho psa neplatí vůbec
(za druhého a každého dalšího očipovaného psa téhož držitele 250,- Kč).
Chovají-li psa v bytovém domě, za jednoho psa platí místní poplatek ve výši 
1 150,- Kč (za druhého a každého dalšího očipovaného psa téhož
držitele pak 1 900,- Kč). Na tuto úlevu mají nárok po dobu dvou let, 
tj. v roce 2006 a 2007.

Důchodci, kteří své psy nechali označit čipem a současně se v roce 2005
přihlásili do registru MHMP, poplatek po dobu dvou let neplatí.
Podmínkou však je, že důchod je jejich jediným zdrojem příjmu.

Držitelé psa označeného v roce 2005 čipem, kteří nemají potvrzení, že
se do konce roku 2005 přihlásili do evidence chovatelů psů (ať již
z důvodu, že na to zapomněli, nebo tak učinili na poslední chvíli) o nárok
na dvouletou úlevu nepřijdou. Budou ji čerpat v roce 2007 a 2008, ale
místní poplatek v roce 2006 ještě zaplatí. Do registru vedeného
Magistrátem hl.m. Prahy, který je na rozdíl od řady dalších registrů
povinný a zdarma, je třeba přihlásit i psy označené tetováním nebo čipem
v předchozích letech.

Povinnost přihlásit se do registru chovatelů psů má každý do 30 dnů od
označení psa. Také uhynutí psa nebo ukončení chovu má chovatel
povinnost ohlásit - nejpozději do 30 dnů, a to jak registru MHMP tak
Úřadu MČ Praha - Dolní Chabry, který evidence psů vede ve vztahu
k místnímu poplatku ze psů.

Často se vyskytuje dotaz, je-li nutné označit čipem nebo tetováním
i staré psy. Vyhláška č. 18/2004 Sb. hl.m. Prahy, ukládající povinnost nechat
trvale označit psa, žádné osvobození či úlevu neuvádí. Stane-li se, 
že veterinář ze závažných zdravotních důvodů nedoporučí označení psa
a vydá o tom potvrzení, pak držitel psa zašle toto potvrzení společně se
žádostí o prominutí povinnosti z důvodu tvrdosti vyhlášky č. 18/2004 Sb.
hl.m. Prahy a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
odboru občansko-správních agend MHMP, který ji posoudí a rozhodne.

Z údajů, které Úřadu MČ poskytl do konce roku 2005 odbor
občanskosprávních agend MHMP vyplývá, že ještě řada držitelů psů
povinnost trvalého označení psů nesplnila. Nespoléhejte na
skutečnost, že své pejsky máte většinou na dvorcích nebo zahradách.
Policie bude ve všech městských částech provádět namátkově kontroly
nikoliv ručními čtečkami čipů, ale čtečkami s větším dosahem
umístěnými v autech. Pokuty mohou až několikanásobně přesáhnout
náklady na očipování, které jsou kompenzovány dvouletou úlevou na
místním poplatku. 

Místní poplatek ze psů za rok 2006
je splatný do 31. 3. 2006.

Je-li vyšší než 600,- Kč, pak je možné jej uhradit podle § 5 vyhl.č.
23/2003 Sb. hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů, ve dvou stejných
splátkách - vždy nejpozději do konce března a 31 srpna každého roku.
Upozorňujeme, že termín splatnosti nebude prodlužován. Včas
nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž
ÚMČ využije ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na
trojnásobek.

B. Tesařová, referent ÚMČ
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Sběr bioodpadu v Dolních Chabrech

Bioodpad v zimě

Množství bioodpadu v zimě kolísá podle vývoje
teplot. Při teplejším počasí se průměrně vysbírá cca
5 až 7 tun bioodpadu při jednom svozu. Pokud se
však teploty pohybují pod hranicí 5°C, vysbírá se
v průměru pouze 1,5 tuny. V tomto případě se jedná
zpravidla o kuchyňský bioodpad, jako jsou zbytky
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, apod. Čistota bioodpadu
je i nadále, díky Vám, na vysoké úrovni.
Odpadové hospodářství v Praze se v mnohém podobá
systému sběru odpadů hlavního města Rakouska. Vídeň má
také mnoho zkušeností se sběrem bioodpadu, jehož celoplošný sběr je
zaveden od roku 1991. Tomuto rozšíření předcházel téměř tříroční
pilotní projekt. 
O tom, jakým způsobem je tento sběr prováděn, bych Vás ráda infor-
movala v příštím čísle. 

Anna Vedralová
OIM MHMP

www.praha-mesto.cz/odpady 

(Odpady v Praze - informace
pro občany -
Novinky a pilotní projekty - 
Pilotní projekt tříděného 
sběru bioodpadu)

Odpovědi starosty Suchdola, Vaclava Čížka na otázky starostky Dolních Chaber, Jaroslavy Plevové

Jaroslava Plevová: Vážený pane starosto. Mohu Vás oslovit s několika otázkami, které pokud odpovíte,  bychom chtěli uveřejnit v Chaberském
zpravodaji?
Václav Čížek: Vážená paní starostko, rád odpovím na Vaše otázky položené v souvislosti s oficiálním postojem městské části Praha - Suchdol
k variantě „J“ Silničního okruhu okolo Prahy, neboť takové je správné označení stavby.

J.P.: Jde o problém společný pro obě naše městské části a který nám již několik let ztrpčuje život. Je to uvažovaná výstavba pražského okruhu
ve variantě, kterou prosazují politické špičky hl, m. Prahy t.j. varianta „J“, která z pohledu našich občanů k nám přinese to, čeho se ostatní
městské části chtějí zbavit. Hluk a exhalace z výfuků mnoha stovek, ba tisíců aut. V minulém roce proběhla v tisku zpráva o tom, že občané
Suchdola s variantou „J“ souhlasí. Protože v našem boji proti okruhu varianty „J“ je Suchdol tak říkajíc v první linii, většinu chaberských občanů
tato zpráva poplašila. Je to pravda?
V.Č.:  Suchdol proti variantě „J“ bojuje nepřetržitě od roku 1990 a dá se říci, že každá politická strana kandidující své členy do zastupitelstva
Suchdola ve svém volebním programu zaujímá nějaký postoj k tomuto problému. Od postoje smířlivého, až k postoji zásadního odporu. Ten
smířlivý postoj od počátku nasadili zástupci ODS, zásadní odpor se vždy objevil ve volebním programu KDÚ-Čsl, ČSSD, Strany pro otevřenou
společnost (SOS) a KSČM. Od opakovaných voleb v roce 1995 stojí ve vedení MČ Rada, která je tvořena zástupci stran, kteří zásadně nesouhlasí
s vedením okruhu středem Suchdola. Každé komunální volby jsou nejpodrobnějším průzkumem stanoviska našich občanů k okruhu, a proto
nepřikládám velký význam výsledkům průzkumu, které provádí pro určitého objednatele najatá agentura. Jasná odpověď na Vaší otázku -
Suchdol stále je s variantou „J“ nesouhlasí.

J.P.: Pane starosto, protože by se výstavba, pokud by měla být uskutečněna v námi zavrhované variantě, dotýkala životního prostředí, majetku
občanů i obce mám za to, že by bylo vhodné ze strany hl. m. Prahy, již v přípravné fázi, říci občanům jak chtějí kompenzovat ztrátu toho, 
co je dneska neustále cennější tj. životního prostředí, jak chtějí kompenzovat ztrátu hodnoty majetků a v neposlední řadě i psychickou újmu.
Podle mě nemůže nikdo nikoho nutit aby žil v těsné blízkosti čtyřproudé dálnice a místo zpěvu ptáků slyšel jen hukot aut a místo vůně stromů
čichal zápach z výfuků. Jaký máte názor Vy?
V.Č.:  Ke druhé otázce je třeba říci, že okruh je projektován jako šestiproudá stavba s odhadovaným počtem 100 000 vozidel za dvacet čtyři
hodin. K případným kompenzacím je třeba říci toto: My jsme ve svých volebních pogramech voličům neříkali, dejte nám hlas a my se budeme
snažit pro Vás něco „vykšeftovat“,  my jsme slíbili odpor, a proto nevedeme řeči o kompenzacích. Ono je vůbec problematické s kým v této
záležitosti jednat. Je třeba si uvědomit, že investorem okruhu je Ředitelství silnic a dálnic a ne hl.m. Praha. Vůbec si neumím představit
uzavření nějakého smluvního vztahu, který by v budoucnu zajišťoval tyto kompenzace. Připouštím, že z rozpočtu hl.m. Prahy by přes Odbor
městského investora k nám mohlo přijít více finančních prostředků na tolik potřebnou  výstavbu infrastruktury, ale řada našich občanů říká:
kanalizace či nových komunikací se jednou dočkáme, ale okruh tady bude ničit životní prostředí mnoha generacím, které přijdou po nás.

J.P.: Pane starosto, je před námi volební rok. Pokud tato informace není tajná budete kandidovat? A pokud ano, bude Váš volební program
obdobný jako ty předcházející?
V.Č.:  Pokud se týká volebního roku a zda budu opět kandidovat, mohu dnes říci asi toto. Pokud se nestane něco neočekávaného, objeví se
moje jméno opět na kandidátce KDÚ - Čsl, nevím však jestli mě budou chtít suchdolští občané po mém tři volebním období trvajícím působení
ještě volit. To nechám na nich. A pokud se týká volebního programu je jasné, že pokud dostáváte od lidí důvěru tolik let a za něco bojujete,
není možné tento bod nezahrnout do dalšího volebního programu.

J.P.: Chcete něco vzkázat čtenářům „Chaberského zpravodaje“?
V.Č.:  Vážení občané Chaber, rád bych vás požádal o pokračování vašeho odporu proti stavbě okruhu, aby bylo vidět, že to není rozmar jenom
Suchdola. Závěrem děkuji paní starostce Plevové a redakční radě „Chaberského zpravodaje“ za možnost vás oslovit.

J.P.: Přeji Vám, aby se Vám dařilo plnit přání nejen svá, ale i Vašich voličů.
V.Č.:  Vše nejlepší v roce 2006 vám přeje Jaroslava Plevová, starostka

Václav Čížek, starosta Suchdola

Městská policie v Dolních Chabrech 

Na koho a jak se dovoláte:

Jiří Možkovský sl. mobil:  606 409 075
Jan Drešer sl. mobil:  721 132 183

Okrsková služebna: 

Spořická 314/42, Dolní Chabry       
tel:  233 544 373 

Úřední hodiny: středa 1530 - 1730

Obvodní ředitelství MP Praha 8 a stálá služba:

Balabánova 1273, Praha 8 - Kobylisy           tel:  284 686 680-81
Bezplatná tísňová linka:                                    156

V roce 2005 městští strážníci na území Dolních Chaber zjistili 101
přestupků z toho bylo 23 blokových pokut za celkovou částku
11.200,- Kč a 52x zanechána výzva pro nepřítomného pachatele
přestupku. Bylo doručeno 184 písemností, zkontrolováno 149
osob, 3x nalezeny a předány osobní doklady zjištěno a oznámeno
poškozené dopravní značení, zjištěny a oznámeny vraky vozidel.

V několika případech, kdy byl zjištěn přestupek, jsme jej řešili na
místě domluvou, pokud tak stav věci umožňoval, např.: znečištění
prostranství psími exkrementy, nebo neukázněným chováním jedinců.

V letošním roce se chceme zaměřit převážně na přestupky
v silniční dopravě, na kontrolu očipování psů, ve spolupráci
s úřadem městské části na dodržování  zákona  131/2000 sb. §29
podle kterého je možné, úřadem MČ, uložit pokutu za  porušení
pořádku, čistoty a životního prostředí.

Jiří Možkovský
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TJ  ZŠ  CHABRY Co se událo a co připravujeme pro vás i pro vaše děti.

První podzimní akcí byl již 7. ročník vánočního turnaje ve volejbalu mixů. Zúčastnilo se 7 družstev převážně z Chaber
a blízkého okolí. Po krásných bojích bylo pořadí takovéto: 1. Chabry I.

2. Rychlé pípy
3. Chabry II.

Soutěžení s mikulášem a nadílka pro děti už má u nás tradici a tak se opět s mikulášem a jeho družinou sešlo,
zasoutěžilo a bylo obdarováno skoro 120 dětí. 

Před silvestrem se již tradičně utkávají hráči a hráčky od 15 let výše na vánočních turnajích o pohár TJ ZŠ Chabry. Tento  
turnaj je jediný kde mohou hrát i registrovaní hráči. Letos na 7. ročníku se sešlo 24 mužů a 6 žen. Vítězný putovní
pohár a věcnou cenu si odnesli:

V mužích - 1. Slavata Josef                      V ženách - 1. Davidová Ivana      
2. Jaroš Jiří 2. Mitošinková 
3. Janeba Vladimír 3. Hronková Michaela

Na závěr akcí v roce 2005 bych ještě rád poděkoval sponzorům těchto akcí. Bez jejích podpory bychom nemohly toto vše pořádat.
Jsou to především MÚ Dolní Chabry, Ekochab s.r.o. Dolní Chabry, Potraviny Vomáčková + Radouš. Ještě jednou díky za všechny účastníky soutěží.

A co připravujeme pro začátek roku 2006
První letošní akcí bude dětský karneval pod názvem „Soutěžení s maskou“, které připravujeme na sobotu 18. března od 1500 hodin. Udělejte
si čas a přijďte s dětmi si zaskotačit. Masky bude mít většina již hotové z masopustu. Těšíme se na vás.
Druhou akci naší TJ, kterou chci připomenout je již XII. ročních čtyř turnajů o putovní poháry TJ ZŠ Chabry ve stolním tenisu. Hraje se ve čtyřech
kategoriích: muži od 15 let

ženy od 15 let
žáci od 9 let do 15 let
žákyně od 9 let do 15 let

Tyto turnaje se hrajou takto. Žákovské v pátek 7. dubna od 1200 hod a dospělí v sobotu 8. dubna od 900 hod. Podrobnosti o obou akcích
budou uveřejněny na plakátech ve škole.

Naše pravidelná činnost
V tělocvičně ZŠ Dolní Chabry pravidelně provozují svoji činnost 3 oddíly volejbalu, oddíl malé kopané a nohejbalu. Ženy cvičí každé pondělí a čtvrtek od
20.00 h.aerobik a posilování, muži v úterý od 20.00 h.udržují svou kondičku  posilováním a hrami. Nesmím zapomenout na děti. Předškolní od  4 do 6 let
cvičí v úterý od 16,00hod.starší chlapci i dívky pak od 17.00 hod.Přijďte mezi nás a budete se cítit lépe, zvláště teď po vánocích.Veškeré informace o naší
činnosti obdržíte u p. ředitele ZŠ Kubelky a u předsedy TJ p. Vokáče /723 127 130/

Na setkání s vámi se těší cvičitelé TJ ZŠ Chabry

Rok 2005 - 2006 ve školské a  sportovní komisi

Loňský rok uzavřela komise hned dvěma vydařenými akcemi, jednou
sportovní a jednou školní. Na nezapomenutelné přednášce nám o svých
zkušenostech se zdoláním Mount Everestu bez kyslíkového přístroje
poutavě vyprávěl přední český (původem slovenský) horolezec M.Caban.
Nádherný počin základní školy - vydání 1.Chaberského kalendáře
s výmluvným názvem OBRAZÁRNA komise finančně podpořila mimo
jiné proto, aby byl tento krásný výtvor dostupný opravdu všem.
Každoročně komise přispívá ze svého rozpočtu velkou měrou třem
chaberským sportovním jednotám TJ ZŠ  Dolní Chabry, SK Dolní Chabry
(fotbalistí) a Sokolům na  jejich činnost.  Jednoty pak pořádají množství
turnajů, karnevaly, plesy, Mikulášské besídky či tradiční sokolský běh G.
Peši. U příležitosti dne učitelů komise oceňuje záslužnou práci pedagogů
slavnostním setkáním s pohoštěním a hudebním dárkem. Vyhlašuje pro
chaberské školáky výtvarné soutěže, cenu fair play, přispívá na oslavy
Dětského dne a podporuje spolek mladých ochránců přírody Sůvy za
jejich příkladný vztah k přírodě a aktivnímu využívání volného času dětí.
Přispívá drobnými dárky na akce chaberské knihovny. Z dalších aktivit
členů naší komise připomeneme spolupráci na tvorbě Chaberského
Zpravodaje a množství nádherných akcí vlastivědného kroužku s nímž
chodí nejen žáci ZŠ, ale i rodiče a předškoláci drátkovat, zvonit,
navštěvují sbírky, výstavy a programy muzeí a seznamují se tu zábavným
způsobem s historií. Svou nejvýznamnější akci, CHABERSKÝ MASOPUST,
pořádá komise pro širokou veřejnost, nejen pro děti a sportovce.
Věříme, že se všichni dobře pobavíte. Za komisi Alena  Nigrinová

Poděkování

V minulém roce jsem v tomto občasníku vyzývala, zda nejsou mezi
,,Chaberáky“ podnikatelé, kteří by chtěli  sponzorovat naší mateřskou
školu, neboť v minulých letech prošla celkovou rekonstrukcí a výdaje na
její rozšíření a vylepšení byly velké a nutně jsme potřebovali ještě vybavit
školní zahradu. Nové sponzory jsme sice mojí výzvou nezískali a na
základní vybavení školní zahrady nám během roku ještě poskytla naše
obec, za což všem , kteří tak rozhodli, moc děkujeme. Je pro nás však
stále velkým přínosem, že nám přízeň zachovávají  sponzoři z minulých
let, kterým je především pan Vlastimil Němec z Triocampu v Chabrech,
jehož služeb a nemalých příspěvků naše školička už mnoho let využívá.
Další dík patří též panu J.Kalendovi, O.Němcovi, paní Karpetové,
Nejedlové a některým rodičům, kteří nám v uplynulém roce podle svých
možností též pomáhali.     
Za velmi milý přínos opravdu co nejsrdečněji děkujeme nádherným
TŘEM KRÁLŮM, kteří se v podvečer 6. ledna  vydali na pochůzku obcí
a svou návštěvou potěšili nemálo rodin. Udělali sbírku z peněz, které jim
v rodinách darovali a tyto peníze opět předali dětem v naší mateřské
škole. Moc si toho vážíme. Tento dar je pro nás obzvlášť cenný,  ne tolik
pro jejich hodnotu, ale pro to, že je krásné žít v blízkosti lidí, kteří mají
srdíčko otevřené, kterým dělá radost udělat dobro pro druhé bez
vlastního zisku.
Všem občanům přeji příjemný rok 2006 a hodně dobrých lidí kolem sebe!

Lenka Nikodýmová - ředitelka Mateřské školy Bílenecké nám. 



MASOPUSTNÍ PEČENÍ

Už se mi ani nechce věřit tomu, že Vás
opět (už ani nevím pokolikáté) zvu na masopustní veselici, tentokrát nejen do průvodu masek
a na zábavné odpoledne na Hrušovanském náměstí, ale i na masopustní taneční zábavu. Přestože
v loňském roce na nás chaberské ženy poněkud zanevřely, věřím, že letos opět zmobilizují své síly
a fantasii a rozvoní náměstí svými výrobky, abychom nemuseli na poslední chvíli zachraňovat situaci
v naší cukrárničce.
Proto letos vyzýváme maminky, babičky, a tety našich školáků, ale i ty, které už mají děti odrostlé, 
aby pomohly s pečením. Svoje výrobky mohou předat 25. 2. 06 do 1200 h Stejskalovům, nebo od 1400 h přímo na Hrušovanském
náměstí ženám, které budou občerstvení připravovat.
Odměnou bude to nejhezčí - pohled na šťastné a spokojené děti.
S díky                                                                                                  M. Vlčková, školská a sportovní komise

PŘIJĎTE SI VYROBIT MASKU

Školská komise ve spolupráci se Spolkem přátel školy zve vás
a vaše děti na masopustní dílnu, která se bude konat v úterý
21. února od 15 do 18 hodin v budově základní školy.
Poradíme, jak snadno vyrobit masku z domácích zdrojů
a pomůžeme s výrobou několika typů masek: strašáka,
koláče a koníka. Budeme rádi, když přinesete materiál,
který máte, sebou. (Omezené množství materiálu bude
k dispozici na místě.) Na koláč si přineste karton, lepidlo,

barevný papír nebo tempery a štětec. Na strašáka bude
potřeba rozměrné staré triko či košile, odstřižky látek,

větší čepici, jehla a nit. Na koníka zase lepidlo, děrovačka,
krepový papír nebo provázky, starý ubrus či prostěradlo.
Všichni si vezměte nůžky. Věnovat se vám budou zkušení
odborníci: Kominík, Zebra, Vepřová hlava a další. 
Zájemci nás mohou kontaktovat na čísle:

220 189 184 nebo 605 421 757

MASOPUST 2006 - 25. 2. 2006, 1400

Všichni, kdo máte rádi masopustní veselí, jste zváni
v sobotu 25.února na šestý chaberský masopust. Letošní
masopust bude o něco tradičnější než předchozí ročníky.
Maškary se sejdou ve 14 hodin nikoliv jako dosud na
školním hřišti, ale přímo na slavnostně vyzdobeném
Hrušovanském náměstí. Maškary se v čele s kapelou vydají
Spořickou ulicí k místnímu úřadu, aby z rukou starostky převzaly
právo masopustu. Průvod půjde Spořickou, Oseckou, Bolebořskou
a Měděneckou na zastavení ve Slunečním dvoře, kde děti čekají hry
a pohádková školička připraví pohádkové občerstvení. Dále poputuje
průvod Jirkovskou a U Václava a Spořickou se vrátí na Hrušovanské
náměstí, kde budou plné stoly toho, co si napečeme a kde si užijeme
hlavní program s přehlídkou masek, tombolou a tancem. Hrát bude
Pražský Hradčanský orchestr J.Kocúrka. Orchestr bude vyhrávat při
zastaveníčkách - starostce, maškarám k tanci a také jako
poděkování sponzorům. Ti, kteří přijdou v civilu, tu najdou
stánky s maskami a škraboškami, kde se budou moci změnit
k nepoznání. Těšíme se na nápadité masky, vezměte sebou
hudební nástroje a cokoli, co vydává zvuk, ať je průvod
jaksepatří slyšet. Přehlídka masek a tombola bude končit 
v 17 hodin, poslední hodinu programu bude muzika vyhrávat
k tanci. V 18 hodin pohřbíme basu a tklivou hudbou 
se s masopustem zase na rok rozloučíme.  

Srdečně zve školská a sportovní komise MČ Praha Dolní Chabry

SBÍRKA MASEK

Pro jedince, kteří se rádi zúčastní masopustního reje, ale nemají žádnou
masku, pořádáme sbírku hábitů, klobouků, hadrů a jiných ozdob,
které jste ochotni věnovat. Volejte E. Riedlovou 606 335 289, 
která vše shromáždí, při zahájení rozdá a popřípadě zbytky po
celé té slávě vrátí.
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MASOPUSTNÍ TOMBOLA

Pořádáme sbírku zajímavých předmětů do masopustní
tomboly. Určitě jste někdy dostali úžasný dárek, kterým rádi
uděláte radost někomu jinému, ale nevíte komu. Přineste ho
do místní knihovny paní Šírové a uvidíte, kolik štěstí udělá na

závěr masopustního veselí.

Vánoční svátky i Nový rok jsou za námi a na adventních
věncích, které ve škole někteří prvňáčci připravili, dávno
dohořely svíčky. Přesto, nebo snad právě proto můžeme
oživit příjemné vzpomínky na ukončení kalendářního roku
v chaberské škole… Rodiče, prarodiče i hosté, kteří se před
vánocemi zúčastnili vystoupení dětí z pěvecké skupiny
Nahlásek s názvem „Zpívaní nejen o Marii“ se mohli
zaposlouchat do tónů vánočních koled a ocenit nadání
prvňáčků i starších dětí. Hudební doprovod jim tvořili učitelé
pod vedením Mgr. Limburkové a malí zpěváci sami zpestřili
některé písně pro nás již nestandardními nástroji, jako jsou
vařečky a valcha. Obdobné vystoupení přichystali učitelé
s dětmi také v rámci vánočního setkání na školním hřišti, kde
však hořící polena, svařené víno, čaj a cukroví vytvořily zcela
odlišnou atmosféru.  Tento příjemný podvečer byl předzvěstí
Štědrého večera. Závěrem jsme dostali dárek, který skrývá
mnoho lidského úsilí, práce a času - školní kalendář. Všem,
kteří se podíleli na tomto krásném předvánočním čase bych
ráda poděkovala, a ačkoliv je nyní před námi řada jiných
radovánek,  těším se opět za necelý rok na toto období. 
Neméně bych také chtěla poděkovat  ing. arch. Haně
Řepkové, která se do konce minulého roku usilovně věnovala
předsednictví SPCHŠ. 

Za SPCHŠ Alena Veselá
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Dětský karneval 
v sokolovně

V sobotu 4. 3. 2006 od 1430 se uskuteční 
v sokolovně tradiční karneval pro všechny
chaberské děti. Děti čeká veselý rej masek 
a zajímavé soutěže o ceny.
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SK Dolní Chabry
Informace z fotbalu

Vážení spoluobčané, v krátkosti Vás chci seznámit s činností
fotbalového klubu. 
V soutěžích PFS máme pět mužstev, z toho dvě mužstva dospělých
a tři mládežnická. Nově začalo fungovat mužstvo mladší přípravky,
r.nar.1998-2000, pod vedením St.Hlouška mladšího, které bude hrát
soutěž od září 2006. 

Umístění našich mužstev po podzimní části:

A - mužstvo 1. B tř. odd. B 3. místo 25 bodů skore 31 : 25
B - mužstvo 2. tř. odd. B 9. místo 9 bodů skore 19 : 19
starší dorost 1. tř. odd. B 4. místo 21 bodů skore 28 : 29
mladší žáci 2. tř. odd. C 1. místo 27 bodů skore 66 :  0
starší přípravka 2. tř. odd. C 9. místo 6 bodů skore 25 : 65

Nejlepším chaberským týmem jsou mladší žáci pod vedením J. Hronka a J. Jirouška,
vedoucím mužstva je J. Palma. Toto mužstvo za celý podzim nejen že nepoznalo hořkost
porážky, ale žádný ze soupeřů jim nedokázal vstřelit gól, což je výkon hodný mistrů. Tito
chlapci nám také předvedli, že neumějí pouze běhat za míčem, ale umějí pobavit sebe,
své kamarády, rodiče i všechny příznivce. Uspořádali  5.prosince Mikulášskou besídku, na
kterou připravili několik scének ze života kolem fotbalu. Jejich vystoupení režíroval Jíří
Palma, nácviku scének se věnovala pí. J. Nachtmannová. Všem zúčastněným se
vystoupení velmi líbilo a všichni se již těšíme na Mikuláše letošního.

Závěrem bych chtěl jménem výboru SK poděkovat za finanční a sponzorské dary, které
jsme obdrželi v roce 2005, MČ Dolní Chabry, firmám Vaillant, Ekochab, Media Action,
Potraviny V a R, JA - SA.

Jarní část soutěží začíná 25.3.2006. Rádi Vás, naše příznivce, přivítáme na našem hřišti při
domácích utkáních.

Za SK Dolní Chabry Miloslav Hofman

Nejlepší čertice a nejvtipnější showman
na fotbalovém hřišti aneb vzpomínka
na Mikuláše 2005.

S dcerkou Klárkou jsme absolvovaly několik
mikulášských besídek. Každá měla svou neopa-
kovatelnou atmosféru. Ale co mě překvapilo - jak na
hřišti připravili skvělý mikulášský večer plný zábavy,
oslav výkonů mladších žáků v počítačovém
„kabátě“(neprohráli jediný zápas v roce 2005!!), plný
tanečních kreací mladších žáků a to vše doplněné
o roztomilou čertici mladici. Srandy kopec. A pak že
fotbalisti umí jen „čutat“. Mikulášská besídka uká-
zala skrytou tvář a talent fotbalistů SK Dolní Chabry!

Alena Nigrinová

Připravujeme

Dne 22. 4. 2006 se
uskuteční již 
X. jubilejní 
ročník běhu
„Velká cena 
Gusty Peši“.

Běhu se zúčastňují
děti, dospělí a veteráni.

Miroslav Pospíšil,
starosta sokola
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připravila Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Blankou KADLECOVOU

tajemnicí úřadu MČ

Jaké Vaše předpoklady a vlastnosti,
podle Vás, rozhodly, že jste zvítězila ve
výběrovém řízení na tajemnici ÚMČ Praha -
Dolní Chabry? Jak byste se stručně charakte-
rizovala?
Co konkrétně rozhodlo v můj prospěch si netroufám
hodnotit, zvláště když neznám přednosti či kvality ostatních
uchazečů. Člověka stejně vždy nejlépe objektivně zhodnotí jeho okolí, s kterým
tráví většinu času ať už v práci, doma nebo mezi přáteli. Důležité jsou i životní
zkušenosti , díky kterým jsem i já dnes více komunikativní a asertivní než před
lety, získala jsem určité organizační schopnosti a smysl pro pořádek. Cením si
spolehlivosti a otevřeného jednání a sama se tím snažím řídit. Ráda poznávám
nové lidi a nové věci.

Kde jste působila před nástupem do této funkce?
Pracovala jsem v oblasti telekomunikací, před nástupem na úřad jsem působila
v Českém telekomunikačním úřadě na odboru přezkoumávání rozhodnutí.

Prozradíte nám něco ze svého soukromí (odkud pocházíte, rodina, děti…)?
Jsem rodilý Pražák a žiji zde i se svou rodinou. I když je Praha krásná, v létě ji
s dětmi ráda opouštím . Jsem mámou tří dětí. Nejstarší syn začal studovat střední
uměleckou školu a zajímá ho fotografování . Mladší syn a dcera chodí na základní
školu, mají své zájmy, přiměřeně zlobí, ale jsou zdraví a mají k sobě dobrý vztah
a to je pro mě důležité.

Je těžké nastoupit do ryze ženského kolektivu, kde jste podrobně sledována?
Vidíte, o tom jsem takhle neuvažovala. Na začátku je to vždy těžké, ať už je to
kolektiv ženský nebo smíšený. Určitá nejistota je asi normální. Všichni chceme být
ostatními dobře přijímáni, proto je důležité spolu komunikovat a tím předcházet
nedorozuměním. Pokaždé je to o domluvě.

Co je náplní Vaší práce?
Jsem zodpovědná za vedení a správný chod úřadu... Plním úkoly svěřené mi
starostkou MČ, účastním se jednání Rady a Zastupitelstva MČ .Zajišťuji oblast
personalistiky, vzdělávání pracovníků, chod knihovny. Byla jsem též pověřena
zajištěním chodu webových stránek. Těch činností je samozřejmě mnohem více,
snažím se je postupně všechny obsáhnout.

Jaké máte pracovní předsevzetí pro rok 2006? Co byste si přála, aby se změnilo
v Chabrech k lepšímu i díky Vaší iniciativě?
Jelikož nejsem „místní“, ráda bych se blíže seznámila s Dolními Chabry a vytvořila
si jakýsi ucelenější pohled. Potom teprve mohu z pohledu mé funkce hodnotit, co
je třeba změnit a co naopak dobře funguje. Je to pro mě jistá výzva.

Co vás nejvíce překvapilo (mile i nemile) ve funkci, s čím jste nepočítala?
Nepočítala jsem s vaším rozhovorem …:

Říká se, že na plat a volby se člověk nemá ptát. Přesto by mě zajímal Váš vztah
k politice a která strana je Vám nejbližší. 
Není podstatné jaká strana mi je či není sympatická, u mě vždy vyhrává zdravý
selský rozum.

Co ráda děláte ve volném čase?
Většinu volného času trávím s rodinou či přáteli. Když je hezky, chodíme na
procházky, výlety, rádi jezdíme na kole. Mám ráda kulturu a historii , celkem často
navštěvujeme různé památky. Občas zajdu do divadla, se synem i na výstavu.
Snažím se nežít stereotypně, ale ne vždy se mi to daří.

Jaký máte oblíbený citát, přísloví apod.?
Když se mi nedaří nebo mi něco nevyjde, hlavou mi vždycky prolítne ,že „všechno
zlé je pro něco dobré“. Už tolikrát se mi to potvrdilo. Každý špatný konec může
být přeci začátkem něčeho nového.

Přeji Vám hodně zdaru v roce 2006. Alena Nigrinová

Umění U Míšků!

Kdy: 24. února (před Masopustem). Začátek v 19 30.
Co: Dialogy k zápiskům ruského cestovatele.
Kdo: Divadlo „VIKADLO“ - J. Mitošinka, I. Šorman, 

M. Hobrová. (Režie I. Šorman).
„Podle všeho cizina, Evropa, i když ne nezbytně, nádraží
nebo letiště, anebo jiné místo,kde zaznívá hlas, který
něco oznamuje…“
Přijďte potěšit svou duši - kromě zmíněného představení
můžete vidět divadlo VIKADLO ve Vinohradské ulici (funguje
to tam prý i jako čítárna). Jde  o místo, kde je člověku HEZKY.
Přijďte prožít hezkou chvilku s divadlem VIKADLO. Srdečně
zve (nejen čtenáře Zpravodaje) tým nadšených „vikadláků“!

Rok 2005 v naší stáji

Před třemi roky se podařilo v Dolních Chabrech vybudovat
malý jezdecký areál, který pokračuje v dlouholeté jezdecké
tradici v této obci. Byl založen nový „Pražský jezdecký klub
Dolní Chabry“ pod záštitou České jezdecké federace, jehož
členové se účastní jezdeckých závodů - většinou jde
o parkurové skákání. Máme i koníky pouze pro volný čas,
jsou to členové našich rodin. V loňském roce jsme
absolvovali 23 startů, z toho jsme získali i několik velmi
pěkných umístění, přestože podmínky pro trénink máme
velmi skromné (malá jízdárna, chybějící hala). Zájem
o koně je v dnešní uspěchané době obrovský, málokdo
ovšem ví, kolik práce a starostí tento sport obnáší. Rádi
bychom v budoucnu ještě zlepšili podmínky pro trénink
koní a výcvik jezdců, naše finanční prostředky jsou bohužel
velmi omezené. Přesto neustále náš malý areál
zvelebujeme. Pomohli jsme záchranné stanici s ustájením
týraného koníka, než se pro něj našel nový domov.
Vypiplali jsme jen několik hodin stará srnčátka, která jsme
zde měli až do listopadu. Na jaře se do boxů vrátily
vlaštovky a vyvedly tu 19 mladých. Do naší stáje se za
koníky chodí dívat spousta rodičů s dětmi, měli jsme zde
děti z Čimické školy, děti z Chaberské školky. Doufám, 
že i tento rok bude našemu areálku nakloněn a budeme 
se moci v klidu starat o naše čtyřnohé kamarády. 

Kodrasová - jezdecký klub


