
prosinec.qxd  14.2.2007 9:12  Stránka 1



leden - únor 2007 Chaberský zpravodaj    str. 2

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

v roce 2007 se opět setkáváme na
stránkách chaberského zpravodaje
abych Vás krátce seznámila s tím, co
násčeká v nadcházejícím roce.

Především bude pokračovat
stavba M-centra. O průběhu stavby
Vás budu informovat v každém
vydání zpravodaje na samostatné
stránce slovem i obrazem.

Je naplánovaná oprava chodníků
v ulici Jirkovská, části ulice Na pěšině,
jižní část Hrušovanského náměstí 
a výstavba kruhové křižovatky v ulicích Spořická - K Ďáblicům. 

Dále je zpracovaná projektová dokumentace na opravu
komunikací Krbická, Na dolíku, Na hrázi a v návaznosti na
výstavbu probíhající na Hrušovanském náměstí, také úprava
severní části náměstí s ulicí U rybníčka. Měly by pokračovat
práce na chodníkách v Měděnecké ulici, pokud se podaří
vyjasnit majetkové vztahy k pozemkům. Chceme připravit další
projekt na čerpání peněz z prostředků EU a to na vybavení 
M- centra informační technologií. Také se pokusíme získat
prostředky na vytápění alternativními zdroji pro základní školu.

Nyní o tom, co se týká pouze části chaberské populace, a to té
moudřejší. Několik volebních období byla předsedkyní sociální 
a kulturní komise paní Věra Doušová. Myslím si, že pro Vás
odvedla velký kus práce a náleží jí za to poděkování. Jen ten, kdo
pracuje s lidmi a pro lidi ví, že je to práce, která se musí dělat
hlavně srdcem. Že se velmi rychle získá odsouzení za nezdar, ale
téměř nikdy pochvala za něco, co se vydaří. Takže za to, co se
povedlo a nebylo toho málo, Vám, paní Doušová, jménem
občanů děkuji. Věřím, že nový předseda sociální a kulturní
komise p. Zdeněk Šír bude pro občany pracovat se stejným
nasazením. Patrně k tomu bude potřebovat nějaký čas, než se
seznámí s fungováním komise a já doufám, že mu ho poskytnete.
Přeji mu hodně úspěchů. Stejně tak, chci popřát úspěchy všem
předsedům komisí a výborů a to nejen těm „starým“, ale i novým.

Na závěr mého krátkého článku Vám všem chci popřát
hodně zdraví a pevné nervy. Budeme je potřebovat.

Jaroslava Plevová, starostka

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 18. 12. 2006
- Rada pověřila starostku vydáváním stanovisek k projektům
přístavby nebo rekonstrukce RD, ke stavbě bazénů, změně
technologie vytápění apod. pro účely stavebního povolení.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 8. 1. 2007
- Rada schválila pronájem nebytových prostor v KD Ulčova
za účelem provozování dětského centra. 
- Rada nesouhlasila  s umístěním stavby vodovodního
přivaděče  PKV - Zdiby na k.ú. Praha - Dolní Chabry
- Ing. Nigrinová pozvala přítomné na Chaberský masopust,
který se bude konat pod záštitou školské a sportovní komise
dne 10. 2. 2007.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 29. 1. 2007
- Rada podpoří kampaň „Vlajka pro Tibet“ tak, že v daný
den bude na budově ÚMČ vyvěšena tibetská vlajka.
- Rada doporučila zastupitelstvu MČ schválení  návrhu
rozpočtu na rok 2007.
- Rada schválila přijetí  finančního daru ve výši Kč 20.700,- od
spol. KNOB s.r.o na kulturní účely
- Rada souhlasí se zapojením fondu reprodukce příspěvkové
org. ZŠ Spořická ve výši Kč 270.000,- do  rozpočtu  PO ZŠ Spořická
v r. 2007. Účelem zapojení je zřízení multimediální učebny.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 7. 2. 2007
- schválilo vyrovnaný rozpočet na r. 2007
- schválilo přijetí finančního daru od fi Central Group, a.s. 
ve výši 300.000,- Kč
- Na jednání zastupitelstva byl přizván Ing. J. Mach z odboru
dopravy- Besip MHMP, aby seznámil zastupitele s opatřením na
ulici Ústecká, které bylo již několik let zpětně požadováno. Ing.
Mach seznámil zastupitele s opatřením, které je dle jeho
vyjádření dílčí. Besip má v úmyslu pokračovat v úpravách Ústecké
tak, aby u všech přechodů byla svedena doprava do 1 jízdního
pruhu. Požádal také členy ZMČ o zhodnocení současného stavu
v kladném i záporném slova smyslu, aby se vyjádřili písemně 
z pohledu občanů MČ, pokud jsou kritické připomínky.

Na žádost občanů došlo
ke změně jednoho
spoje u autobusové
linky č. 169 ve směru
Kobylisy - Dolní Chabry.

UPOZORNĚNÍ - místní poplatek ze psů za rok
2007 je splatný do 31. 3. 2007

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu
poskytnutou  za označení psa čipem a jeho následné
přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m.
Prahy,  zaplatí poplatek ve stejné výši jako v před-
chozím roce - sazby poplatku se nemění. 

Po obdržení výpisu z registru MHMP jsme
zjistili, že  v řadě případů bylo ohlášeno uhynutí psa
pouze na Úřadu městské části ( ten vede evidenci 
z hlediska místního poplatku), ne však již odboru
občanskosprávních agend, Vyšehradská 2077/57,
128 00 Praha 2. Zde jsou stále vedeni i chovatelé již
uhynulých psů. Ohlaste proto i dodatečně nastalé
změny  písemně na výše uvedenou adresu, nebo
telefonicky p. Řehákovi na tel.: 236 002 619.
Povinnost odhlášení psa z této evidence nejpozději
do 30 dnů  od ukončení chovu, je dána právním
předpisem  hl.m. Prahy č. 18/2004, kterým se mění
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. HMP.

B. Tesařová, ÚMČ
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Co vyřídím na ÚMČ Praha - Dolní Chabry?

Evidence obyvatel
- přihlášení a odhlášení se k trvalému pobytu
- hlášení změn - narození, sňatek, rozvod, úmrtí
- ověřování listin 
- evidence přestupků

vyřizuje: pí. Vostřáková

Životní prostředí
- žádosti o kácení, vydávání rybářských lístků
- vydávání rozhodnutí dle zákona o ŹP
- nahlášení černých skládek
- informace o svozu odpadu, tříděný odpad

vyřizuje: pí. Kukurová

Místní poplatky
- evidence plátců správních poplatků (přihlášení a odhlášení

psa, rekreační poplatek, poplatek z ubytovací kapacity)
- povolení provozu hracích automatů
- povolení stánkového prodeje
- zábor veřejného prostranství

Podatelna
vyřizuje: pí. Tesařová

Správa majetku
- evidence a pronájem bytů, nebytových prostor v majetku MČ
- předpisy nájemného a penalizace neplatičů
- stížnosti a žádosti občanů  týkající se  správy, údržby a oprav

domovního bytového a nebytového fondu ve správě MČ
- pronájem a prodej pozemků v majetku MČ
- správa hřbitova (evidence hrobů a hrobových míst, kolumbárií,

vydávání souhlasu s umístěním ostatků)
vyřizuje: pí. Pisingerová

Úřední hodiny: Po, St     800 - 1200 1300 - 1800

Ostatní dny: Út, Čt 800 - 1200 1300 - 1530

Pá 800 - 1300

Tel. č.: 283 851 272

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

Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel./fax: 283 851 272, 283 851 277

zadá pro rok 2007

zahradnické práce a služby údržby veřejné zeleně  v lokalitě Dolní  Chabry.

Jedná se o údržbu cca 40 tis. m2 veřejných ploch - parky, keřové porosty,
komunikační zeleň, konkrétně  tyto práce:

- sekání travnatých ploch cca 35 tis. m2 (hlavně nerovné plochy a plochy ve svahu)
- tvarování a řez živých plotů a keřů cca 1200 m2 do výšky až 2,5 m
- hrabání listí a stařiny včetně likvidace
- úklid po zimě včetně čištění příkopů
- kácení stromů včetně likvidace dřevní hmoty
- zakládání nových trávníků, výsadba stromů a keřů
- ostatní práce dle dohody se zadavatelem

Při zadávání uvedených prací preferuje Městská část kvalitu a profesionální
přístup, cenu prací, včasné a operativní provedení práce (doba od zadání práce
k jejímu zahájení by neměla překročit 14 dní, řešení havarijních situací 1 den).

Nabídky v případě zájmu o spolupráci zasílejte nebo předejte  osobně  na adrese
Úřadu městské části Praha  - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní
Chabry k rukám p. Kadlecové v zalepené  obálce s označením „Veřejná zeleň“.

Uzávěrka nabídek je 28. 2. 2007 do 12.00 hod.

S čím se obrátit jinam? - a kam?

Informační kancelář MČ Praha 8
Spořická 400, Praha - Dolní Chabry          Tel.: 284 689 281

- občanské průkazy
- žádosti o výpis z rejstříku trestů (nutný kolek Kč. 50,- sebou)

možno vyzvednout formuláře na dávky státní sociální podpory
(porodné a pohřebné nutno žádat osobně na odboru SSP 
viz níže)

Úřední hodiny: Po, St 800 - 1200 1300 - 1800

Út, Čt 800 - 1200 1300 - 1530

Pá 800 - 1400

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb
U Meteoru 6, Praha 8                              Tel.: 222 805 635

- zdravotnická zařízení, domovy důchodců, péče o postižené
a bezmocné

Odbor státní sociální podpory
U Meteoru 8, Praha 8                              Tel.: 222 805 266

- porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, sociální příplatek,
přídavky na děti

- příspěvek na bydlení, na dopravu, dávky pěstounské péče

Pasy
- Přízemí U Meteoru 6 (Bílý dům), Praha 8

Úřední hodiny: Po, St 800 - 1200 1300 - 1800

Út, Čt 800 - 1200

Živnostenský odbor
U Synagogy 2, Praha 8                            Tel.: 222 805 344

Stavební odbor
Na Košince 1, Praha 8                             Tel.: 222 805 719

Proč nejsme v Radě?

Koncem října loňského roku proběhly volby
do Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry.
Jednou z kandidujících stran jsme byli i my,
Občanská demokratická strana (ODS). Dle
platných výsledků voleb v naší obci získala
ODS 36,14% hlasů, oproti 47,19% hlasů
Strany nezávislých kandidátů (SNK) a 16,65%
hlasů Strany zelených (SZ). Na základě těchto
výsledků získala ODS 6 mandátů v Zastu-
pitelstvu obce, 7 mandátů pak SNK a 2 mandáty
SZ. V důsledku těchto volebních výsledků
zástupci ODS, kteří obsadili mandáty, měli
zájem na dohodě, která by představovala
obsazení v Radě následovně - 2 místa ODS, 
2 místa SNK a 1 místo SZ. Na ustavující schůzi
Zastupitelstva bylo však nabídnuto pouze 
1 místo, které bylo, s ohledem na výše
uvedené skutečnosti, z principu odmítnuto.
Neznamená to však, že bychom se chtěli
jakkoli stranit Vám, občanům nebo se nechtěli
angažovat ve prospěch obce. Právě naopak.
Byť nemáme místo v Radě, chceme se aktivně
podílet na rozvoji naší obce a přispívat tak ke
spokojenosti občanů, kteří zde žijí. Pevně
věříme, že nám bude umožněno prosazovat
své cíle, stejně tak jako věříme, že Vás, občany
Dolních Chaber, nezklameme.

ODS - Místní sdružení Dolní Chabry
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BIOODPAD V DOLNÍCH CHABRECH

Vážení občané Chaber,

ráda bych Vám poděkovala za zájem při vyplňování dotazníků. Přestože dotazníková akce proběhla krátce před vánočními
svátky, ohlas byl obrovský. Děkujeme! 

1. Vyhodnocení dotazníků aneb jak jste odpovídali
Vytištěno bylo 1200 dotazníků, které jste měli obdržet do svých schránek. I když někteří z Vás přesto dotazník neobdrželi,
doufám, že jste našli jiný způsob, jak nám požadované informace sdělit. 
A tady je rychlá informace v číslech:
• celkem odevzdáno 450 vyplněných dotazníků
• z toho 148 objektů mimo jiné kompostuje 
• 375 objektů má zájem pokračovat v placeném svozu bioodpadu
• 177 objektů je ochotno platit 500 Kč/rok, 

67 objektů 600 Kč/rok, 49 objektů 1000 Kč/rok
• největší množství odevzdání bylo 

přes internet a přes Úřad městské části 
D. Chabry

• účastnili se obyvatelé 54 ulic Chaber

2. Platba za komunální odpady v Dolních Chabrech - možnosti řešení
Praha má na rozdíl od jiných měst platbu za nakládání s odpady dle velikosti objemu nádoby a četnosti svozu (v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou č. 21/2005 Sb. HMP, o odpadech a č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad). Vlastník objektu je tak povinen zajistit dostatečný objem nádoby na směsný odpad. Tříděný sběr využitelných
obalových složek a nebezpečného odpadu je hrazen Hl. m. Prahou. Pokud obyvatelé domu třídí, vlastník může tímto snižovat
náklady na zajištění nakládání se směsným odpadem. 
Pokud vyjdeme z předpokladu, že před zavedením sběru bioodpadu, jste většinu bioodpadu odkládali do nádoby na směsný
odpad, můžete nyní (pokud třídíte bioodpad) změnit objem příp. četnost svozu nádoby na směsný odpad.
Zde uvádím konkrétní příklad:

NÁKLADY PŘED OBJEDNÁNÍM NÁDOBY NA BIOODPAD
druh odpadu objem nádoby četnost svozu platba poznámka
směsný 120 litrů 1x týdně 2.232,- Kč/rok 1/

CELKEM 2.232,- Kč/rok
1/ dle OZV č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

NÁKLADY PO OBJEDNÁNÍ NÁDOBY NA BIOODPAD
druh odpadu objem nádoby četnost svozu platba poznámka
směsný 120 litrů 1x 14 dnů 1.224,- Kč/rok 1/ snižuje se četnost svozu, 

bioodpad je odkládán 
do vlastní nádoby

bioodpad 120 litrů 1x 14 dnů 595,- Kč/rok
CELKEM 1.819,- Kč/ rok
1/ dle OZV č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Poněvadž je bioodpad odkládán k dalšímu zpracování na kompostárnu, je cena za jeho nakládání nižší než při směsném
odpadu. Navíc se ještě chováme ekologicky a vyrobený kompost je zpět používán při různých zahradnických a rekultivačních
prací.  Samozřejmě nejšetrnější způsob nakládání s bioodpadem zůstává zkompostování na vlastní zahrádce! Výše uvedená
kalkulace je ilustrativní a vždy je nezbytné zachovat dostatečný objem nádoby na směsný odpad!!! Změnu objemu nebo
četnosti svozu je možné si zařídit přes svozovou společnost Pražské služby. 
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3. Sběr bioodpadu pro občany Chaber
V sobotu 13. ledna 2007, při posledním svozu bioodpadu, byly odebrány nádoby na bioodpad těm, kteří nemají zájem
pokračovat v placeném svozu. Společnost Pražské služby nabízela přímo na místě smlouvu. Pokud tedy chcete pokračovat,
musíte zaškrtnout typ nádoby, podepsat ji a zaslat Pražským službám. Ti, kteří nebyli přítomni v den svozu a projevili zájem 
o pokračování (vyplněním dotazníku), smlouva bude zaslána poštou. Ostatní z Vás, kteří byste také chtěli se placené služby
zúčastnit, obracejte se přímo telefonicky na společnost Pražské služby. Call linka je Vám k dispozici od pondělí do pátka 
od 8:00 do 18:00 na čísle 284 091 888. Celoroční cena za svoz bioodpadu s frekvencí 1x 14 dnů (lichá sobota) je ohodnocena takto:
• nádoba na bioodpad o objemu 120 litrů - 595,- Kč vč. DPH (500,- Kč bez DPH)
• nádoba na bioodpad o objemu 240 litrů - 1.071,- Kč vč. DPH (900,- Kč bez DPH)
První svoz proběhne v lichou sobotu 3.2.2007 (pouze pokud budete mít uzavřenou platnou smlouvu). Smlouva je na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou vždy od následujícího měsíce od podání výpovědi.

4. Vyhodnocení pilotního projektu v číslech
Realizační část projektu byla zahájena v září 2004.
Přibližně 3 měsíce předem zahájením proběhla
informační kampaň. Pilotního projektu se zúčastnilo
800 objektů. Bioodpad byl sbírán do speciálních
provětrávaných nádob tzv. compostainerů. Projekt
se velmi dobře osvědčil! To vypovídá i zájem občanů
o pokra-čování tohoto typu sběru.

• trvání projektu 28 měsíců - celkem 60 svozů   
• celkem sebráno 643,2tun bioodpadu
• předpokládané množství vyrobeného kompostu:

214 tun
• průměrné množství: 10,7 tun bioodpadu/1 svoz tzn.

cca 13,4 kg/1 objekt/1 svoz 
• maximum 3. 9. 2005 - sebráno 20,12 tun bioodpadu
• minimum 5. 3. 2005 - sebráno 1,32 tun bioodpadu
• průměrné množství ve vegetační době - od 11 do

16 tun za 1 svoz
• průměrné množství mimo vegetační dobu - od

1,5 do 6 tun za 1 svoz

Anna Vojtěchová
OOP MHMP

JAKO HOUBY PO DEŠTI

Rok s rokem se sešel a jako houby po dešti nám opět vyrostly černé skládky. Přesně před rokem jsme ve sněhu, blátě a dešti
mapovali černé skládky, jejichž odstranění stálo nemalé finanční prostředky. A máme je tu zase.
Obcí hýbou různé podpisové akce a petice: - proti dálničnímu přivaděči

- proti paralelní dráze RWY 06R / 24
- proti pejskařům a  všudypřítomným exkrementům jejich miláčků
- za zpomalení dopravy a větší bezpečnost chodců
- za větší počet dětských hřišť, aby se děti měly kde hrát.

Což takhle  „STOP“ černým skládkám?
Jsou věci, které možná mohou naše podpisy ovlivnit,
a přesto je možná rozhodne vyšší moc a vyšší cíle. Jsou
ale věci, které si rozhodujeme sami. A možná  pak
pomyslný tok nesmyslně vynakládaných finančních
prostředků zamíří směrem  k vybavení a rozšíření dět-
ských hřišť  ... 

Bronislava Kukurová, ÚMČ
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Výdaje rozpočtu (v Kč):
Neinvestiční výdaje

Kap. 02 městská infrastruktura___________________________

3722  5169 odvoz odpadů 200 000

veřejná zeleň
3745  5171 opravy a údržba - veřejná zeleň 250 000

komise životního prostředí 30 000
celkem kap. 02 480 000

kap. 03 doprava________________________________________

2212  5171 opravy udržování 500 000
Tušimická, Ládevská, K draháni, Bolebořská
2212  5169 zimní údržba komunikací 50 000
2219  5137 dopravní značení 50 000
celkem kap. 03 600 000

Kap. 04 školství________________________________________

3113           příspěvková organizace ZŠ 1 475 000
140 000

výměna sporáků
3111 příspěvková organizace MŠ

/ Protilehlá / 750 000
75 000

oprava oplocení
3111 příspěvková organizace MŠ

/ Bílenecké nám. / 650 000

3143  5179 školská a sportovní komise 120 000

3144  5331 školy v přírodě 500 000
celkem kap. 04 3 710 000

Kap. 05 sociální věci____________________________________

3429  5179 sociální a kulturní komise 155 000
3429  5229 příspěvky na činnost zájm.sdružením 50 000
celkem kap. 05 205 000

Kap. 06 kultura a sport__________________________________

místní knihovna
3314  5011 mzdy 180 000
3314  5031 odvody  soc. zab. 60 000
3314  5032 odvody  zdravot. zab. 31 000
3314  5136 nákup knih 30 000
3314  5137 majetek 10 000
3314  5139 materiál 7 000
3314  5151 voda 3 000
3314  5153 plyn 25 000
3314  5154 el. energie 40 000
3314  5162 telefony 10 000
3314  5171 opravy udržování 40 000
3314  5172 programové vybavení 10 000
celkem knihovna 446 000

kulturní dům
3319  5021 OON 41 000
3319  5031 pojistné na soc. zabezpečení 7 000
3319  5032 pojistné na  zdr. zabezpečení 5 000
3319  5164 nájem 2 000
celkem kulturní dům 55 000

3421  5171 dětská hřiště údržba 10 000
celkem 10 000

celkem kap. 06 511 000

Kap. 09 vnitřní správa a samospráva______________________

samospráva
6112  5021 OON distribuce zpravodaje 10 000
6112  5023 odměny uvolněným a neuvolněným

členům zastupitelstva a komisím 900 000
6112  5162 telekomunikační služby 30 000
6112  5169 zpravodaj 140 000
6112  5175 repre fond 10 000
celkem samospráva 1 090 000

vnitřní správa
6171  5011 mzdy 2 050 000
6171  5021 dohody o provedení práce 180 000
6171  5031 pojistné na soc. zabezpečení 700 000
6171  5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 300 000
6171  5038 zákonné pojištění  úrazové 15 000
6171  5132 ochranné pomůcky 3 000
6171  5136 knihy a časopisy 20 000
6171  5137 majetek - PC, tiskárny, vitriny 200 000
6171  5139 materiál 70 000
6171  5151 voda 3 000
6171  5153 plyn 70 000
6171  5154 el. energie 40 000
6171  5156 pohonné hmoty 4 000
6171  5161 služby pošt 30 000
6171  5162 telekomunikační služby, platby SMS 130 000
6171  5163 služby peněžních ústavů 60 000
6171  5166 poradenské a právní služby 220 000
6171  5167 školení 25 000
6171  5169 nákup služeb / stravenky /

revize zařízení, servis 230 000
6171  5171 opravy a údržba 20 000
6171  5172 programové vybavení 130 000
6171  5173 cestovné / využívání soukr.vozidla pro

služební cesty - banka, přísp. zam. 20 000
6171  5179 soc. fond zaměstnavatele 92 000
celkem vnitřní správa 4 612 000
celkem kap. 09 5 702 000

Kap.10 všeobecná pokladní správa________________________

6409  5169 výdaje na vánoční výzdobu 50 000
6409  5901 rezerva 102 000
6409  5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000
celkem kap.10 452 000

Neinvestiční výdaje za rok 2007 celkem 11 660 000

Investice:

Bytové hospodářství: rekuperační jednotka 100 000
Oplocení dětského hřiště Ulčova 30 000
Rekonstrukce KD Ulčova 100 000
Celkem investice 230 000

Investiční výdaje celkem 11 890 000

Příjmy (v Kč):
1. Účelová neinvestiční dotace ze státníhorozpočtu
- na školství 451 000
- na výkon státní  správy 49 000
celkem státní dotace 500 000

2. Neúčelová neinvestiční  dotace z rozpočtu MHMP
- 1511 daň z nemovitosti 1 800 000
- 4121 neinvestiční dotace MHMP 7 163 000
- 4121 kompenzace za skládku /na školy v přír./ 500 000
celkem dotace MHMP 9 463 000

3. Vlastní příjmy________________________________________
- 1341 poplatky ze psů 70 000
- 1342 rekreační  poplatky 110 000
- 1343 veřejné prostranství 100 000
- 1345 poplatek z ubytovací kapacity 50 000
- 1347 poplatek z hracích automatů 170 000
- 1351 odvod z výtěžku loterií 80 000
- 1361 správní poplatky 240 000
- 2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7 000
- 2141 úroky z účtů 100 000
celkem vlastní příjmy 927 000

4.                                                                                         
- 4131 zapojení HČ 1 000 000

Celkem příjmy 11 890 000

Městská část Praha - Dolní Chabry
Schválený rozpočet na rok 2007
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„LETIŠTĚ CHABRY - PROSÍME, VYSTUPTE!“
Milí Chaberáčci,

určitě se stále ptáte: BUDE dálničních okruh v Chabrech a KDY? Pokud Vás tato problematika, stále ještě
nevyřešeného problému, zajímá, čtěte: www.drahan.chabry.cz.

Co mě však znepokojuje neméně je schválení další přistávací dráhy v Ruzyni, plánované do r. 2010. Realizace
tohoto záměru bude pro Chabry znamenat ZÁSADNÍ nárůst letecké přepravy přímo nad našimi hlavami. 

Říkáte si, no a co? Vždyť letadla létají v Chabrech poměrně  často i teď. 

Ovšem nová přistávací dráha O6R/L bude znamenat takovýto nárůst letů: 2005 - 100%, 2010 - +43%, 2015 - + 73%.
A budou létat v daleko NIŽŠÍ výšce než doposud.

Zkrátka z Chaber se stane LETIŠTĚ. 

Myslím, že vůbec nepřeháním. Petice proti této akci je k dispozici na chaberském úřadě a v prodejně V+R, 
tak pokud máte čas a chuť, zajděte tam. CO NEJDŘÍVE. 

Blíže a hlavně ODBORNÉJI se k tomuto tématu vyjádří v příštím Zpravodaji ekoložka Hana Francová. 

Aktuality opět na výše uvedeném webu.

DÁLNICE a LETECKÝ KORIDOR...  Co vy na to?
Čtěte, zapojte se do diskusí!! Alena Nigrinová

Sociální a kulturní komise RMČ Praha – Dolní Chabry  
SETKÁNÍ SE SENIORY

V sobotu 27. ledna bylo v útulném sále u Míšků veselo. Sešli se tam senioři na svém pravidelném setkání, na programu bylo
hlavně seznámení s novým předsedou sociální a kulturní komise panem Zdeňkem Šírem a se členy této komise. 
Pozvána byla paní Jarka Krákorová a vyprávěla o tom, jak vznikala kniha Dolní Chabry. Přinesla na ukázku podobné knihy 
o městských částech Čakovice nebo například Letňany. 

Druhá pozvaná, paní Jana Snížková se pustila
rovnou do diskuse o historii dávné (opět měla
sebou své „děti“ - repliky dlaždic z místního
kostela) i nedávné. Zavzpomínalo se na pražské
povstání v květnu 1945, na obchodníky 
a živnostníky, kterých tu bylo nepočítaně,
zkoumaly se staré fotografie.
A proto se budeme těšit na příští setkání, kde si
můžeme navzájem vyprávět nebo přečíst
historky, co zůstaly v paměti právě vám,
místním pamětníkům. Nenechte zapomenout
tyto vzácné vzpomínky. Přijďte mezi nás, bude
jistě zajímavé převést vaše vyprávění do
písemné podoby a přidat je do Chaberského
zpravodaje. Když přidáte nápad na zajímavý
výlet, budeme se mít společně na co těšit, až
skončí zimní plískanice a příroda se opět
probudí do příjemného jara, co tolik láká na
cesty za poznáním… kam to bude, zámek

Hluboká, Kutná Hora, nebo? 
O konání dalšího setkání se dozvíte tentokráte již
včas z vývěsek v naší obci. 

Za SKK Katka Hanáková
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PLÁN AKCÍ KOMISÍ PRO ROK 2007

Školská a sportovní komise
Nabízím Vám stručný přehled aktivit, které pořádá či spolufinan-
cuje naše komise, případně ji organizují naši členové. Některé
termíny budou upřesněny v dalších Zpravodajích.
Únor:
10. 2. Chaberský MASOPUST Členové komise+ZŠ+TJ Sokol
Březen:
3. 3. Dětský karneval TJ Sokol p. Pospíšil
Velikonoční tvůrčí dílna Katka Hanáková,

Hana Řepková
Soutěže pražs.fotbal.svazu SK Dolní Chabry p. Hofman
(3 družstva mládeže+2dospělých)
Duben:
Anketa „Fair Play“ ZŠ Dolní Chabry
13. 4. Turnaj ve stol. tenise žáků i žákyň TJ ZŠ p. Vokáč
14. 4. Turnaj ve stol. tenise mužů i žen TJ ZŠ 
14. 4. Běh Gustava Péši TJ Sokol 
Květen:
Svatojánská tvůrčí dílna Katka Hanáková,

Hana Řepková
Červen:
1. 6. Den dětí Základní škola D. Chabry
Vernisáž výtvarných prací Základní škola D. Chabry
Fotbalový turnaj starších žáků SK Dolní Chabry
Tenisový turnaj TJ Sokol
Srpen:
Memoriál V. Bartouška Fotbal. turnaj mužů SK D. Chabry
Září: Turnaj internacionálů
Fotbal. turnaj SK D. Chabry
Říjen:
Podzimní tvůrčí dílna Katka Hanáková,

Hana Řepková
Listopad:
28. 11. Volejbalový turnaj mix TJ ZŠ 
Prosinec:
Vánoční tvůrčí dílna Katka Hanáková,

Hana Řepková
Milulášské besídky TJ ZŠ, TJ Sokol, SK D. Chabry
Vánoční koledy za školou 
Výroba kalendáře 2008 Základní škola D. Chabry
Vánoční koncert Školská a sport. Komise
29. 12. Vánoční turnaj ve stol.tenise TJ ZŠ
Konkrétnější termíny budeme postupně zveřejňovat na vývěskách
MČ Dolní Chabry, ve Zpravodaji nebo Vám sdělíme na vyžádání
kontakt na hlavního organizátora - volejte Nigrinová 607 633 551.

Těšíme se na chvíle prožité s Vámi.           Za komisi Alena Nigrinová

Sociální a kulturní komise

Nabízíme Vám přehled připravovaných akcí naší komise.
O každé akci budete ještě informování ca 14 dnů před
termínem plakátem ve vývěskách.

27. ledna Setkání se seniory v hostinci U Míšků

31. března Setkání se seniory v hostinci U Míšků

14. dubna Zájezd - Liberec - Aquapark - ZOO

26. května Setkání se seniory v hostinci U Míšků

7. června Zájezd - sklárny Nižbor - pivovar 
Krušovice

23. června Svatojánské slavnosti

25. srpna Chaberské posvícení

22. září Setkání se seniory v hostinci U Míšků

říjen Zájezd Sychrov - Český ráj

listopad Dvoudenní zájezd - Morava - Lednice -
sklípek

15. prosince Setkání se seniory v hostinci U Míšků

20. prosince Koncert Nahlásku a školní kapely 
v chaberském kostele

26. prosince Koncert CAMERA CHABRA 
v chaberském kostele

Více podrobností z činnosti naší komise budete moci sledovat
na webových stránkách sociální a kulturní komise. Stránka
bude v provozu na přelomu února a března 2007. O její
existenci budete informování na oficiálních chaberských
stránkách. Pro zájemce, zejména z řad seniorů, připravíme,
po předchozí domluvě, proškolení s prací na počítači.
Nemáte-li počítač, stránky si budete moci prohlédnout při
každé návštěvě knihovny, kde vám i rádi pomohou.
Kontaktovat nás můžete přes Radnici - 283 851 272, přes
knihovnu - 233 544 571 nebo přímo na tel.: 603 522 073.

Těšíme se s Vámi na spolupráci
Zdeněk Šír

Komise životního prostředí
Milí spoluobčané,

dovolte, abych Vás seznámil s programem činnosti Komise pro životní prostředí v roce 2007.
Během započatého volebního období se soustředíme na tvorbu koncepce ochrany životního prostředí na území Dolních
Chaber. První fázi realizace bychom chtěli začít v tomto roce, a to zavedením tzv. Regionálního střediska ochrany přírody
umístěné do lokality V  Rybníčkách. V této lokalitě bude v rámci jednotlivých kroků realizované koncepce propojeno několik
projektů, které budou samostatně řešit některé z plánovaných cílů.
Do realizace se budou mít možnost, kromě Městské části, Magistrátu hl.m. Prahy, některých organizací, sdružení a spolků,
zapojit i samotní občané Dolních Chaber.
Pro detailnější přehled činnosti komise životního prostředí uvádíme stručný popis zmiňovaných projektů (jejich pracovní název,
cíle, předpokládaná účast, možný způsob financování).
1. revize územního plánu obce - zveřejnění seznamu všech územních celků s režimem ochrany přírody
2. lokalita V Rybníčkách - ve spolupráci s MHMP zahájit jednání s majiteli rybníku v ulici Pod zámečkem a zasadit se o jeho 

revitalizaci. Na území  mokřadu Rybníček a rybníku Pod zámečkem   vyhlásit biokoridor. 
3. třešňovka - zajistit revitalizaci této lokality (vymýcení plevelných rostlin, vyčištění, vykácení nemocných stromů, nová sadba,

zpřístupnění), ve spolupráci s MHMP zajistit financování z fondů EU, předpokládáme i účast širší veřejnosti formou „zasaď si svůj strom“
4. cyklostezky - napojení v nedávné době vytyčených cyklostezek (bílý nástřik na silnicích) v rámci  systému páteřního vedení

cyklotratí Prahy na středočeský region v linii  čimický větrolam - ulice Pod zámečkem -  Zdiby
5. čimický větrolam - ve spolupráci s MHMP  a Městskou částí  Praha 8, vyhlásit lokalitu za biokoridor. Spolupráce se studenty

Přírodního gymnázia v Letňanech při zpracování požadované dokumentace
6. zalesněné plochy - aktuální nabídkou MHMP je možnost vytipování některých ploch, které jsou v majetku obce a které by na náklady

hl. města Prahy mohly být zalesněny. Pokud se podaří takovou lokalitu  v Chabrech nalézt, chceme se zařadit do tohoto projektu.

Pokud budete mít další podněty, případně dotazy k činnosti komise, můžete nás kontaktovat prostřednictvím úřadu Městské části.
Jindřich Novák
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VELKÝ ÚKLID V KOSTELE STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

V uplynulých dnech bylo v chaberském kostelíčku nezvykle rušno. Nevelká skupina lidí v pracovním oblečení nejprve odsunula na stranu
kostelní lavice, poté opatrně vyzvedla podlahu z dřevěných fošen, jednotlivé fošny postavila na stranu a instalovala do kostela řadu
reflektorů. Proč to všechno?
Poslední větší oprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele proběhla před více než třiceti lety. Protože mělo tenkrát dojít i k výměně podlahy 
a k dalším zemním zásahům do podlahy kostela, bylo rozhodnuto o provedení archeologického výzkumu. Z původně plánované jedné
sondy jich nakonec bylo více než třicet a to nejen v kostele, ale i v jeho nejbližším okolí.
Nálezy učiněné výzkumem v kostele - především základy dvou starších staveb - jsou natolik unikátní, že bylo rozhodnuto je zachovat 
a nezasypávat. Proto byl změněn projekt  a střední partie podlahy kostela byla vyskládána z fošen, které lze bez velké námahy odklopit.
Tímto poměrně jednoduchým způsobem nejsou sice nálezy zpřístupněny veřejnosti, ale vážní a odborní zájemci si po dohodě s farní
správou mohou zbytky starých staveb prohlédnout. Odkryté  fragmenty starých zdí nebyly v době nálezu konzervovány, před více než
třiceti lety chyběla s podobnými nálezy zkušenost a ani dnes nejsou podobné akce běžné. Hlavní problém je v tom, že po odhalení zdi se
změní její teplotní a vlhkostní režim a zeď začne „pracovat“. U velmi vzácných nálezů se postupuje tak, že stabilní teplotu a vlhkost
zabezpečují klimatizační jednotky, které jsou nepřetržitě v činnosti. Takové řešení je ovšem velmi nákladné a v Chabrech nepřipadá (zatím?)
v úvahu. Tady není podzemní prostora uzavřena, s venkovním prostředím ji spojují průduchy a navíc větrá netěsným fošnovým záklopem.
Tím se vlastně dostáváme k odpovědi na otázku co se v uplynulých dnech dělo 
v kostelíčku. Skupina archeologů z Národního památkového ústavu v Praze
podrobně zkoumala poprvé, po více jak 30 letech, stav odkrytých fragmentů.
Součástí bylo samozřejmě šetrné čistění (spíše luxování) starých zdí  a podrobná
fotodokumentace současného stavu. Je třeba dopředu konstatovat, že výsledky
průzkumu nejsou zcela jednoznačné. Žádná z odkrytých zdí nebyla sice zničena,
žádná se nerozpadla (je třeba si uvědomit, že většina konstrukcí byla stavěna 
z drobnějších, většinou opukových kamenů na hlínu bez použití malty a také to, 
že použitá opuka je měkký, lehce zničitelný materiál), nicméně některé konstrukce
se lehce drolí a část kamenů je uvolněná. Výjimkou z tohoto konstatování je západní
část kostela (pod hudební kruchtou), kde je situace vážnější. Klasové zdivo
nejstaršího kostela jehož část je zde zachována, se začíná drolit poměrně silně,
použité kameny jsou potaženy plísní (?). Zcela jistě jsou na vině nefungující nebo
úplně  chybějící okapové svody což způsobuje, že voda z okapů teče po zdi a zatéká
v těchto místech pod kostel.
Jak dál? Zatím není nutné činit žádná opatření (kromě okapů), nicméně prostor pod
podlahou bude muset být častěji a pravidelně sledován. Pokud by se ukázalo, 
že rozpad starých konstrukcí pokračuje nebo se dokonce urychluje, bude muset být
prostor pod podlahou kostela asi zasypán.
Možnost prohlídky odkrytých starých konstrukcí využili i starostka Chaber paní
Plevová a farář dr. Prokop. Ten přislíbil ve věci okapů okamžitou nápravu. Diskutována
byla i otázka dalších nutných oprav této nejvýznamnější chaberské památky.

PhDr. Michal Tryml
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M - CENTRUM

Myslím si, že každý „chaberák“ není informován o stavbě, která se v Chabrech uskutečňuje díky prostředkům získaným z fondů EU.
Proto Vás chci  seznamovat s průběhem stavby v kladném i záporném směru, tak, jak stavba bude probíhat a to slovem i obrazem.

V říjnu minulého roku bylo předáno staveniště firmě VWachal a.s., která byla pověřena realizací stavby. Protože přálo počasí,
bylo možné provést první etapu stavby, která spočívala zejména v bouracích pracích a úklidu staveniště. Začaly práce na střeše
budovy, odkrytí krovu. Intenzivně se pracovalo, ve spolupráci s projektantem, na statickém zajištění stavby. V této fázi bylo nutné
projednat povinný archeologický průzkum a na jednání byli přizváni archeologové. V současné době stavba vstupuje do druhé
etapy, kdy, pokud počasí dovolí, by měly práce pokračovat např. prováděním archeologického výzkumu, konstrukcí střech,
založením podlah, ležaté kanalizace a výtahu. Samozřejmě, že těch prací je mnohem více a já Vás nechci zatěžovat opsanými
odbornými výrazy. Možná, že pár fotek, které zde uvádím, hovoří lépe než článek na celou stránku. Doufám, že kronika stavby
M-centra, kterou na stránkách zpravodaje budeme zveřejňovat Vás bude zajímat. Pokud budete mít dotazy a připomínky můžete
je posílat na adresu úřadu MČ, Spořická 314/42 k mým rukám.

Jaroslava Plevová - starostka
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Děti a policejní prevence

Na přelomu let 2006 - 2007 vzrušil veřejnost případ násilníka, který na sídlištích v Praze 8 a 9 spáchal několik
sexuálně motivovaných útoků na děti. Policie ČR zahájila ihned intenzivní pátrání a následně informovala 
i veřejnost. Přesto je kritizována, že nevarovala včas a v dostatečné míře. Co si ale představit pod pojmem
včasné a dostatečné varování ? Počet osob, které mají vůči dětem nebezpečné sklony, není znám. Žijí mezi námi.

Mnozí se dokáží ovládnout, případně se dobrovolně léčí, jiní časem zaútočí. Policie proti nim smí ze zákona
zakročit až  když páchají trestný čin nebo přestupek. To už ale může být pozdě. A i kdyby se v budoucnu

zjednodušením přebujelého papírování a zvýšením početních stavů podařilo vyslat do ulic více policistů a strážníků
než dnes, nikdy jich nebude tolik, aby uhlídali každé dítě.  Z toho vyplývá, že zásady bezpečného chování je třeba děti naučit bez
ohledu na to, zda  právě někde řádí nějaký pedofil. Nejvíce možností mají v tomto směru  rodiče a učitelé, případně výchovní
pracovníci v zájmových organizacích, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu. Ale ani policie není v této oblasti nečinná. Již řadu
let působí i v Praze preventivně informační skupina Policie ČR a útvar prevence Městské policie. Spolupracují také s mateřskými,
základními i středními školami a dalšími organizacemi, kdy policisté a strážníci formou besed, přednášek, her, rozboru skutečných
případů apod. pomáhají vštěpovat dětem pravidla bezpečného chování. Preventivně informační skupinu správy hl.m. Prahy Policie
ČR je možné kontaktovat telefonicky na čísle 974 825 281 / 5 / 4 (preventivní pracovníci), 974 825 280 / 2 / 3 (tiskoví mluvčí) nebo
e-mailem: tiskpha@mvcr.cz. Sídlí v Kongresové ulici č. 2 v Praze 4. Přímo na obvodě Prahy 9, 8, 3 působí Preventivně informační
skupina Policie ČR OŘ Praha III, kde je možné kontaktovat preventivní pracovníky na tel. 974 858 207 nebo 208.

Jde většinou o známé zásady, které ovšem děti často nedodržují. Desetkrát se nic nestane, protože dítě mělo štěstí a potkalo dobrého
člověka. Po jedenácté může jít o zločince, který někdy ukolébá pozornost dítěte i slušně vypadajícím zevnějškem a z počátku vlídným
chováním. Jindy vystupuje autoritativně a sází na to, že dítě se mu neodváží odporovat. Tedy zásady typu "Nechoď nikam s neznámými
lidmi, neotvírej jim dům ani byt, nesedej s nimi do auta, nesděluj jim svou adresu, neber si od nich jídlo ani pití, nenos viditelně klíče
od bytu a cenné věci," a tak dále mají jistě svůj smysl. Ostatně již ve starých pohádkách pro děti najdeme řadu rad, které dnes můžeme
zahrnout pod prevenci. Připomínáme také, že i samotné dítě bez rodičů má právo požádat policii o pomoc. Je dobré udržovat si
přehled o situaci v okolí. Zjistí-li dítě že je sledováno, mělo by se snažit zmizet pronásledovateli z dohledu, uchýlit někam, kde je více
lidí - např. pošta, obchod, úřad, nejlépe policejní oddělení  - a požádat konkrétní osoby o pomoc. Nepřehledná místa - husté křoví,
opuštěná budova, otevřené dveře - minout s odstupem : prevence proti napadení ze zálohy. Bezpečný odstup by mělo udržovat i tehdy,
pokud je někým lákáno k cizímu autu, otevřeným dveřím nebo podezřelé skupině osob - prevence proti uchopení, zavlečení nebo
obklíčení.  Některé děti byly napadeny při vstupu do domu nebo ve výtahu. Proto než přistoupí ke dveřím a vytáhnou klíče, měly by
se ohlédnout zda v jejich těsné blízkosti není neznámá osoba. Pokud ano, ať samy neodemykají, těžko by se s dotyčným přetahovaly
o dveře. Mohou zazvonit na známého souseda, domácí osoby, nebo odejít stranou a vrátit se za chvíli až bude "čistý vzduch", případně
s doprovodem. S cizími osobami nikdy nevstupovat do výtahu - pachateli stačí stisknout tlačítko do sklepa a dítě je v pasti......

Většina lidí, které děti venku potkají, jsou naštěstí normální a slušní. Bohužel, ne všichni. Je chybou  pěstovat v dětech strach 
z každého kroku na ulici. Zdravá obezřetnost a předvídavost je však může v některých případech zachránit.  

por. Jan Holub, pprap. Mgr. Gabriela Krupičková, pprap. Bibiana Fuchsová
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Co je nového v chaberském SOKOLE?
Protože Sokol je spolkem tělocvičně kulturním,
přináší svým členům - a nejen jim - jak zdokona-
lení těla, tak také potěšení a kultivování ducha. 
K takovým aktivitám patřil v sobotu 20. ledna
2007 v sokolovně uspořádaný SOKOLSKÝ
PLES. Můžeme jen konstatovat, že měl vynikající
společenskou úroveň, a to především díky tomu,
že těch cca 170 návštěvníků byli lidé velice
kultivovaní. Všichni, kdo přišli, byli nadšení
kapelou TONIK, která uměla pohladit po duši
mladé i zralé.  Také světově proslulý folklorní
soubor Vycpálkovců (jsou to členové chaberského
Sokola!) nadchl všechny přítomné profesionální
úrovní svého vystoupení. Kulturní úroveň plesu
byla tradičně doplněna kvalitním občerstvením 
i rozmanitostí nápojového sortimentu. S tímto
sortimentem  se dokázalo společensky zkušené
obecenstvo kamarádit podle moudrosti, že „není
účelem padnout, ale povznésti se“. A na konci
plesu vyzařovalo z tváří hostí radostné uspokojení
z příjemně prožitého večera. Jestliže už je řeč 
o jedné akci, avizujme hned  další, které jsou 
v programu chaberského Sokola v nejbližším
období. Tak tedy: V sobotu 3. března 2007 bude 
v sokolovně tradiční Dětský karneval. Na tomto
karneválku se již od roku 1972 chodí do sokolovny
poveselit malé i velké děti a s nimi dospěláci, kteří
tu vždy o něco omládnou. A konečně - v sobotu
14. dubna 2007 uspořádá Sokol dnes již také
tradiční minimaraton pod názvem Velká cena
Gusty Peši. Je to přátelské závodění na počest
českého maratonce Peši, který absolvoval stovky
maratonských běhů a ani jeden nevzdal. V sobotu
dopoledne si zazávodí všechny děti, které přijdou,
odpoledne pak poběží skuteční závodníci, kteří se
ovšem sjíždějí z celé republiky.

Ing.Miroslav Vítězník

POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006

Loňský rok byl pro naší stáj jak rokem šťastným, tak i smolným. Příroda 
se s námi příliš nemazlila a několikrát nás zaplavil příval vody z polí nad naším
areálem. Dvakrát nám museli pomáhat i hasiči, to už stáli koně v první části
stáje ve vodě, byla zatopena nově zrekonstruovaná klubovna, jedna ze tří
šaten, voda se dostala i do stodoly, z jízdárny se stal velký rybník. Voda se
podepsala i na mé dušičce - pocit naprosté beznaděje. Dívat se na příval vody,
valící se odevšad, který nám ničí areál a nic proti tomu nemůžu dělat. Jsme tu
už třetí rok, přívalových dešťů jsme přežili již mnoho, ale loni nás opravdu
málem zničily. Doufám, že se tato situace nebude již opakovat.
Snad největší a nejradostnější událostí bylo neplánované narození hříbátka.
Jeho maminka k nám přišla s problémem nadváhy, majitelé přísahali, že takto
velké bříško má již několik let. A tak se koncem května narodila nádherná
strakatá kobylka. Byla jsem u toho a nikdy nezapomenu na ten zázrak přírody. 
Loni jsme se účastnili parkurových, drezurních i military závodů - úspěšně 
i neúspěšně, máme i jeden start v Rakousku a dva v Polsku. Na opravdu
skromné podmínky k tréninku jsou naše výsledky velmi dobré. Máme malou
jízdárnu, citelně nám chybí hala, ale o to máme větší nadšení a těšíme se 
z každého i malého úspěchu.
Naše řady se opět rozšířily o mladou drobotinu a já doufám, že i nadále bude
náš areálek fungovat a vyhnou se mu přírodní i finanční katastrofy.

Ivana Kodrasová
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Masky, muzika, koláče, tombola… Masopustní veselí, které se v Dolních Chabrech stalo opět tradicí, se nedalo v sobotu 10. 2. přehlédnout.
Průvod vyšel ve 14. hodin od chaberské školy směrem k cukrárně, kolem Radnice, obchodu u Vomáčkových, Bolebořskou 
a s malou zastávkou u Sokolovny pokračoval do statku na Bíleneckém náměstí. Bývalý „Slunečný dvůr“se opět rozzářil a to
nejen slunečními paprsky, ale hlavně dobrou náladou jak dětí, tak dospělých. A i když pár hodin po masopustu zůstaly jen
ušpiněné ubrusy a několik pohozených tombolových lístků v trávě, můžeme již nyní chystat atmosféru, kterou vtiskneme
Masopustu příští rok. 

Poděkování patří všem sponzorům a organizátorům, kteří se na přípravách podíleli: hospoda U Míšků, hospoda U Kulhánků,
restaurace Karel, Cukrárnička na Pěšině, potraviny V+R, oddíl mladých ochránců přírody Sůvy, TJ Sokol Dolní Chabry, SPCHŠ,
ředitelka MŠ Bílenecké náměstí paní Nikodýmová, ředitel školy pan Kubelka, zástupce ZŠ pan Cutych.

Velký dík patří rodině Němcových za zapůjčení prostor statku a také celé Chaberské škole, za pomoc a aktivitu.

Hlavním garantem celého Masopustu byla Školská a sportovní komise RMČ.                                                         Alena Veselá
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TVOŘIVÉ DÍLNY JSOU TU PRO VÁS

•  Korálková - náhrdelníky, náramky, zvířátka
•  Ubrousková technika - aplikace na papír, keramiku, dřevo, textil
•  Velikonoční drátkování - kraslice, beránci, přání 
•  Dílna před svátkem matek - korálky, přání, dárky 
•  Drátenické základy - oplétání kamínků, svíček, nádob 
•  Košíkářská - základní techniky
•  Podzimní dílna - ozdoby, dárky, strašení
•  Drátěné šperky - prstýnky, náušnice, náhrdelníky

RYTMIK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

TŠ Rytmik, s.r.o. zajišťuje v MŠ po celé Praze zájmový kroužek „Rytmik“. Tento kroužek probíhá
pravidelně každé pondělí také v naší MŠ Bílenecké náměstí. Lektorka Pavla Divíšková má na
starosti do 20 dětí ve věku od 3 - 6-ti let. Při výuce se jedná více o pohybovou a rytmickou
průpravu, než o samotné nacvičení jednotlivých tanců. Přesto se rodiče „malých tanečníků“
mohli na ukázkové hodině v pondělí v 16. hodin přesvědčit o tom, že se děti za pololetí
mnohému naučily. Sama lektorka si děti nemůže vynachválit, protože jsou moc šikovní a každé nadšení

z pohybu na sobě nechávají znát.

A jak probíhá vyučovací hodina?

Prvních 10 – 15 minut se s dětmi
procvičíme, probíhá tzv. pohybová
průprava, ve které se děti zahřejí, 
o rozhýbají. To bylhlavně na začátku
školního roku. Dále následuje vlastní
výuka a opakování různých tanečních
sestaviček. Zhruba posledních 5 minut
ke konci s dětmi hráváme hry, a to 
z toho důvodu, že děti jsou ještě
malé, nedokážou se celou hodinu
plně soustředit.

Pavla Divíšková

Asi už také víte, že Slunečný dvůr po několikaleté úspěšné činnosti
zavřel své brány pro veřejnost a osiřel. Zmizely rozkvetlé slunečnice
a plno krásných aktivit. Mnohým z nás činnost Slunečného dvora
scházela a tak vznikla myšlenka pořádání výtvarných dílen. Zatím
se konaly tři. První, byla podzimní, druhá korálková a třetí vánoční.
Na říjnové dílně se děti učily strašidelné koledy, vyráběly dekorace
- netopýry, dýně, čarodějnice a dárková košťátka pro hodné
sousedy. Na listopadové dílně se vyráběly náramky, náhrdelníky 
a náušnice a na prosincové dílně vánoční dárky a ozdoby. Dílny
navštěvují děti i dospělí, konají se v bývalé školní družině a uvažuje
se o jejich pořádání v kulturním domě v Ulčově ulici. Dílny jsou
půldenní, víkendové a jsou otevřené pro širokou veřejnost. Menší
děti musí mít doprovod rodičů. Co vás čeká v nejbližší době ? 
3.března KORÁLKOVÁ DÍLNA 14-16h - výroba panáčků, zvířátek 
z korálek a drátků, přívěsků na klíče, náramků a náušnic,
korálkových náhrdelníků 
24.března VELIKONOČNÍ DÍLNA 14-16h - drátkovaní beránci, zajíčci,
ptáčci, vajíčka + ubrousková technika. 
Kromě uvedených akcí plánujeme tematické dílny svatojánskou,
podzimní a vánoční. Velice rády uvítáme staré i nové zájemce. 

Na další setkání se těší Katka, Monika a Hanka
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ŠKODŮV PALÁC SE ZMĚNIL V MODERNÍ ÚŘAD 

Více než tisícovku úředníků ze sedmnácti odborů magistrátu hl. m. Prahy čekalo v loňském roce velké stěhování. Nové zázemí
našli ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze 1, kde začal od podzimu loňského roku sloužit Pražanům nový moderní úřad,
který dosahuje maximálních standardů běžných v zemích Evropské unie.

Ve Škodově paláci probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Desítky restaurátorů a dělníků pracovali na nezbytných úpravách 29 tisíc
čtverečních metrů celkové rozlohy budovy. Už počátkem srpna 2006 se sem začali stěhovat první magistrátní úředníci, celý proces
skončil poslední týden v září.

Vlastní budova se nachází v Jungmannově ulici nedaleko nejvýznamnějšího pražského dopravního uzlu, kterým je přestupní
stanice metra Můstek. Přímo sousedí s městským objektem Adria, v němž se nachází mj. Infocentrum EU, Pražská energetika 
a Pražská plynárenská. Vedle v Charvátově ulici sídlí odbor sociální péče a zdravotnictví atd. 

V samotném Škodově paláci sídlí např. odbor ochrany prostředí, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebo  odbor
živnostenský či odbor dopravy. Nejpříjemnější novinkou, která Pražanům výrazně usnadní komunikaci s úřadem, je moderní
podatelna v přízemí budovy. Každý návštěvník po příchodu získá z elektronického pořadníku osobní číslo, zvukový signál 
a světelné tabule ho včas upozorní, kdy a na které přepážce bude obsloužen. Čekání si navíc občané mohou zpříjemnit
posezením v občerstvení, které je součástí prostoru podatelny. 
Škodův palác je pro potřeby moderního úřadu naprosto vyhovující. Vedle ideální polohy v centru města splňuje všechna
technická kritéria, která si vedení radnice kladlo.

Zde si můžete prohlédnout plánek budovy Škodova paláce.
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Příští uzávěrka  10. 4. 2007 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ
Dana Kindlová

Ulčova 652 (KD) 
Dolní Chabry

TEL.:  TEL.:  
284689721284689721
739030108739030108

Pracovní doba:
Po  8 - 15
Út 12 - 19
St  8 - 15
Čt 12 - 19
Pá  8 - 12

V 1. pololetí r. 2007 budou velkoobjemové kontejnery  pfiistaveny  v termínech 25. 3. a 27. 5. 2007.
Bronislava Kukurová, ÚMČ

MČ Praha - Dolní Chabry 
hledá      KRONIKÁŘE

Další informace na tel.: 283 851 397
(starostka)
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