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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,

již pošesté Vás  na stránkách chaberského zpravodaje  seznamuji s tím, co bychom chtěli v nadcházejícím roce
uskutečnit, na co se můžete těšit nebo na co se těšit nemusíte..

Prvořadý úkol  letošního roku je dostavba M-centra. Stavba musí být dokončena do června a já doufám, 
že se to podaří. Ve  chvíli, kdy píšu tyto řádky ještě nevím, zda bude uzavřen dodatek mezi MČ a firmou Wachal,
který by měl zajistit včasné dokončení díla, ale věřím, že na obou stranách nechybí a nebude chybět dobrá vůle
a že budeme moci opravený statek užívat tak, jak jsme plánovali. Z tohoto předpokladu vychází některé kulturní
a společenské akce, které zde chceme pořádat.

Patrně největší pozornost bude určena oslavám první dochované písemné zmínky o Chabrech. Předpokládám,
že oslavy se uskuteční v září a mohly by být spojeny s dokončením rekonstruovaného statku na Hrušovanském
náměstí. Také bychom chtěli pozvat do Chaber rodáky, aby viděli, jak se proměnila vesnice Dolní Chabry, ve které
se narodili, na MČ Praha-Dolní Chabry.

Když jsme plánovali v roce 2005 přeměnu statku na Hrušovanském náměstí na jakési centrum Dolních Chaber,
uvažovali jsme s možností uzavřít partnerství s některou zemí EU, aby mohli naši občané poznat tak říkajíc na vlastní kůži, život lidí jiných zemí.
Asi tak před rokem jsem reagovala na nabídku spolupráce jedné obce na jihu Itálie, která měla srovnatelný počet obyvatel a nabízela spolupráci
např. starých řemesel, měli zájem o historii. Tehdy z jejich strany nepřišla na naši nabídku žádná odezva. Nyní se nám ozvala s nabídkou
spolupráce „town  of Cerreto  d’ Asti“  40 km od Torina v severní Itálii. Doufám, že se nám podaří navázat spolupráci, která bude přínosem pro
obě strany. Zatím příliš informací nemám o tom jak je obec veliká, kolik má obyvatel atd., ale pokud se podaří navázat spolupráci určitě se to
dozvím nejen já, ale i vy. (Slibuji vám, že v rámci světovosti nuda pláž dělat nebudeme).

Členka rady paní Nigrinova navázala kontakt s Trenčanskými Teplicemi na Slovensku kde předpokládáme další možnost spolupráce.  Držme
jí palce, ať se podaří jednání přivést ke zdárnému konci. 

Neměli bychom zapomenout na probíhající rekonstrukce místních komunikací, které provádí firma INPROS. V loňském roce byly opraveny
ulice  Krbická, Na dolíku, Měděnecká, Protilehlá, jižní část Hrušovanského náměstí a prostor kolem kostela, dokončuje se ulice U rybníčka a bude
vybudován zpomalovací retardér v Měděnecké ulici. Tyto opravy byly hrazeny z dotace loňského roku, kterou jsme  dostali z rozpočtu hlavního
města. V letošním roce nám bylo přiděleno z prostředků hl. m. Prahy 15 mil. Kč, které by měly být použity na rekonstrukci povrchu severní části
Hrušovanského náměstí, části ulice Pod zámečkem a pokud se podaří doladit majetkové záležitosti, měla by být vybudována okružní křižovatka
v ulicích Spořická - K Ďáblicům. Ostatně i ta byla v investičním plánu na rok 2007.

Dolní Chabry se stále víc stávají vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Proto je snahou developerských společností zastavět každý dostupný pozemek
v Chabrech. Výstavba pro bydlení cca 1000 obyvatel se rozbíhá v západní části Dolních Chaber směrem od ulice Kobyliské. Tak velká výstavba bude
mít na život občanů negativní dopad v mnoha směrech. První je psychologický dopad. Všichni reagujeme podrážděně, když nám někdo staví
v sousedství dům, protože se cítíme ohroženi, navíc jsme omezováni hlukem, prachem a stavební dopravou. Negativní dopad to bude mít i na obec
jako takovou. Již dnes máme nedostatek školních zařízení pro děti, malou kapacitu komunikací, nefungující obchodní síť. Přesto doufám, že po
dokončení výstavby bude nová část Chaber přínosem pro všechny a že se nám v rámci této stavby podaří vyřešit i nedostatečnou kapacitu škol.

Nyní o tom, co se každého z nás dotkne v tom negativním směru. MHMP v letošním roce nepřispívá na velkoobjemové kontejnery. Naší MČ
byly přiděleny v letošním roce pouze 2 kontejnery, zatímco v loňském roce jich bylo 24. Myslím si, že tato služba, kterou hradilo občanům hlavní
město, měla být zachována nebo alespoň ze strany hlavního města měly být městské části informovány v předstihu o tom, že tato služba
v letošním roce hrazena nebude, aby bylo možné zajistit potřebné zdroje na úhradu v rozpočtech jednotlivých MČ. Budeme se snažit Vám zajistit
přistavování kontejnerů. Nebude to však v tak velkém rozsahu jako vloni. Proto bych chtěla požádat všechny občany, aby využívali možnosti
tříděného odpadu, nádob na komunální odpad a sběrné dvory na likvidaci odpadů a netvořili černé skládky, protože jejich odstranění  stojí
peníze a ty nakonec zaplatíme všichni. Když ne přímo, tak zprostředkovaně.     

Na konci loňského roku byl zastupitelstvem MČ schválen vyrovnaný rozpočet ve výši  42 862 700 Kč, z toho je 31 123 700 Kč  půjčka od hl.
m. Prahy na financování M-centra. Záměrně nebyly do tohoto rozpočtu zahrnuty investice - kromě již zmíněné půjčky. Ty by se měly odvíjet od
potřeb financí na dostavbu a vybavení statku a zatím nevíme kolik prostředků budeme potřebovat.

Chceme se pokusit získat prostředky z fondů EU na vytápění základní školy alternativními zdroji, konkrétně tepelnými čerpadly, a to by měla
být zatím jediná zahajovaná investiční akce letošního roku. 
Abychom jenom nepracovali, budou pro Vás i v letošním roce připravovat komise různé kulturní a společenské akce. Věřím, že se Vám líbí co pro
Vás dělají. Alespoň odezvy na komisi sociální a kulturní se dostanou až ke mě a jsou pozitivní. 

Na závěr chci popřát nám všem, aby se vše dařilo. Já osobně k tomu potřebuji mít radost z vykonané práce, která se odráží v chování Vás
občanů. Zatím mám pocit, že tuto práci většina z Vás přijímá  dobře. A úplně nejvíc se mi radosti dostává od dětí zdejší školy. 
A úplně na závěr chci poděkovat všem, kteří mi v loňském roce udělali radost na koncertech v kostele. Dětskému sboru Nahlásek a pěveckému

sboru Camera Chabra. 
Jaroslava Plevová - starostka
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Referát místních poplatků

K lednu letošního roku odešla do
důchodu dlouholetá pracovnice
správy místních poplatků, pani
Bohumila Tesařová. 

Chceme jí touto cestou podě-
kovat za dobrou práci, kterou
po celou dobu odváděla.

Na její místo nastoupil pan
Martin Rozhoň, který převezme
v plném rozsahu její agendu. 
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008
SPLATNOST DO  31. 3. 2008

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 předchozím roce. Poplatky je
možné zaplatit v úřední dny (Po, St 7:30-12, 13-18) na ÚMČ Praha-Dolní
Chabry. Sazby poplatků se nemění a jsou dle vyhlášky následující:

300,- za jednoho psa chovaného v rodinném domě 
600,- za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 
200,- za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů
300,- za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li
držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1500,- za jednoho psa chovaného v bytovém domě 
2250,- za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě 
600,- za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož
držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu 
900,- za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného
k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň
vlastníkem hlídaného objektu
Výše uvedený poplatek pro rok 2008 jsou majitelé povinni uhradit do 31. 3. 2008!

Dále bychom chtěli majitelům psů připomenout povinnost, v případě uhynutí
psa tuto skutečnost oznámit jak odpovědnému pracovníkovi ÚMČ Praha-
Dolní Chabry, tak dále také na „Odbor občanskoprávních agend“
(Jungmannova 35/29, Praha 1). Ohlašujte proto prosím tyto změny písemně
na 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.  Dle výpisu registrů MHMP tak
majitelé psů často zapomínají učinit !
Pokud jste toto dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor
i dodatečně.

Martin Rozhoň,  referát místních poplatků
Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 7. 1. 2008
Nesouhlasila:
– s výstavbou „BD V Americe“ v ul. Kadaňská, parc. č. 72/3, k.
ú. Dolní Chabry, dle projektové dokumentace předložené Ateliérem
Pilka s.r.o., preferuje výstavbu řadových a jednotlivých domů 
Nedoporučila:
– žádost p. Jaromíra Schutze o zařazení zbývající části pozemku
parc. č. 1308/8, k. ú. Dolní Chabry  dosud vedeného v ÚP jako
OP (ostatní plocha) na nově požadované využití pozemku jako
OC (čistě obytné).
Souhlasila:
– s poskytnutím daru  ve výši 2.000,- Kč TJ ZORA Praha, zrakově
postiženým sportovcům a s poskytnutím daru ve výši 2.500,- Kč
Fondu ohrožených dětí.

Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 12. 12. 2007
ZMČ schválilo:
– prodej bytového domu č. p. 494 včetně pozemku parc. č. 636
a pozemku parc. č. 638/4, k. ú. Dolní Chabry a stanovilo cenu
uvedených nemovitostí na základě znaleckého posudku  na 
3 212 990,- Kč. Nemovitosti budou prodány nájemníkům domu
č.p. 494, kteří založí bytové družstvo
– výměnu 54 m2 pozemku parc. č. 1497/1, který je v majetku hl.
m. Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ Praha-Dolní Chabry,
za 44 m2 pozemku parc. č. 1500/2 a 10 m2 pozemku parc. č. 1498/2,
které jsou v majetku p. Seyfrieda.
–  odkoupení 79 m2 pozemku parc. č. 1500/2 za cenu 1.000,-

Kč/m2 z majetku p. Seyfrieda do majetku MČ Praha-Dolní Chabry.
Důvodem je majetkové vypořádání pozemků pod komunikací
U Větrolamu, kterou proto zatím není možné zkolaudovat.
– rozpočet  na rok 2008 jako vyrovnaný.
– odměny formou daru členům Rady MČ, předsedům a členům
výborů a komisí,  přísedícím u soudu a starostce MČ za rok 2007

Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 9. 1. 2008
ZMČ:
– udělilo mandát starostce k řešení stavby 0125 - Multifunkční
Centrum Dolní  Chabry - rekonstrukce statku na Hrušovanském
náměstí apožadovalo zastavit financování stavby do doby dokončení.
– požadovalo  odmítnutí všech neodsouhlasených změnových
listů Dodatku č. 3.
– požadovalo dokončit dílo dle odsouhlasené projektové dokumentace.
- v případě, že požadavky Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry
nebudou akceptovány, zmocnilo starostku k odstoupení od smlouvy.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
 na 1. pololetí roku 2008
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nezajišťuje MHMP
službu přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na
objemný odpad v míře let předešlých.
MČ Praha-Dolní Chabry byly přiděleny pouze 2 kontejnery,
které budou přistaveny 30. 03. 2008, tj. v neděli, a odvezeny
následující den.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsou přistaveny pouze na
těchto stanovištích:

Bílenecké náměstí
ul. Pod Křížem (u větrolamu)
Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude k dispozici
kontejner stabilně umístěný u hřbitova. Ten bude předem
vyvezen a připraven ve stanovený den prázdný. 
Další možností pro pražské občany je bezplatné odevzdaní
objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy po
prokázání trvalého bydliště.

Kontakt: referát životního prostředí - Bronislava Kukurová
tel.č.: 283 85 12 77,  283 85 12 72 

Povinnosti ohlášení užívání veřejného prostranství
Při kontrolních pochůzkách po MČ Praha-Dolní Chabry poslední
dobou opakovaně zjišťujeme zanedbání povinnosti ohlášení
užívání veřejného prostranství. Jedná se zejména o umístění
velkoobjemového kontejneru, výkopové práce, stavbu lešení při
opravách nebo stavbě nemovitosti apod., na chodník či vozovku.
Povinnost ohlášení užívání veřejného prostranství v předstihu na
ÚMČ Praha-Dolní Chabry, je dána vyhláškou hl.m. Prahy č.24/2003,
která také určuje výši místního poplatku za toto užívání.
Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním
veřejného prostranství. Nedodržení této povinnosti je možné
postihovat dle §11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Martin Rozhoň,  referát místních poplatků

Dobrý den milý čtenáři,
opět se spolu setkáváme prostřednictvím, troufám si již
říci, pravidelných článků poskytující zamyšlení a nabízející
rady jako součást prevence proti běžné pouliční kriminalitě.

Tentokrát bude tématem trestná činnost nazývána
jako poškozování cizí věci.

Tímto názvem je přímo definován trestný čin
v zákonném ustanovení § 257 trestního zákona jako

jednání „kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí
tak na cizím majetku škodu ...“.

Jako příklad lze uvést případ, který se stal v měsíci prosinci 2007 ve
večerních hodinách na Praze 8, kdy dvacetiletý pachatel za použití úlomku
betonu rozbil skleněnou výplň z bezpečnostního skla vstupních dveří panelo-
vého domu, čímž způsobil majiteli domu škodu ve výši přesahující 10.000,- Kč. 

Důvodem jeho jednání, vybočující z mezí slušného lidského chování může být
cokoliv. Dveře se staly překážkou pro vstup do domu za vytouženou přítelkyní,
překážkou pro získání úkrytu před nepřízní počasí, nebo terčem vybití
negativních emocí podnapilého muže zkroušeného životem a alkoholickými
nápoji, či jiné. Důsledkem je však vždy poškození či zničení věci, ke škodě toho,
komu do té doby řádně plnila svoji funkci.

Pokud se nás taková skutečnost bezprostředně netýká, přehlížíme jí s tím, že je
přirozenou součástí dnešní společnosti. V případě, že se sami staneme
poškozenými, zaměří se náš vztek vždy proti samotnému pachateli, přičemž si již
nevzpomeneme, jak jsme byli lhostejní v podobné situaci, která se však stala
někomu jinému. Nechci touto myšlenkou v žádném případě hájit předmětné
zločince, kteří zajisté zaslouží potrestání. Chci však vyjádřit názor a upozornit na
žalostný stav společenského styku, na míru empatie a chladnoucí mezilidské vztahy.

Můžete samozřejmě tvrdit, že to není Vaše starost zajistit bezpečí občanů. O tu
má především pečovat Policie České republiky a ve spolupráci s místními
samosprávami a dalšími organizacemi realizovat, jak preventivní, tak i represivní
opatření. Vždyť žijeme v moderní společnosti, kde se dá využít i řady nových
technologií v rámci situační prevence, směřující k zamezení či znesnadnění páchání
trestné činnosti, jako jsou kamerové systémy, zabezpečovací zařízení apod.

Uvědomme si však, že jsme bytosti společenské abez vzájemné spolupráce, solidarity,
empatie a celkově prosociálního chování jsou veškeré uváděné prostředky málo účinné, či
dokonce bezvýznamné. Jak pro práci Policie České republiky, tak zejména pro občany
samotné je takový to pozitivní způsob společenského styku nepostradatelnou součástí
moderní demokratické společnosti a spokojeného života slušných občanů. 

Moje rada proto zní „nebuďte lhostejní ke svému nejbližšímu sociálnímu
okolí, spolupracujte s Policií České republiky a pomáhejte ji tak naplnit model
Community policing, jako policii, která je službou občanů, tedy pro Vás“.   

nprap. Bibiana Fuchsová, PČR OŘ Praha III
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Příjmy rozpočtu (v Kč):

1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu                     
- na školství 486 000
- na výkon státní  správy 52 000
celkem státní dotace 538 000

2. Neúčelová neinvestiční  dotace z rozpočtu MHMP                    
- 1511 daň z nemovitosti 2 000 000
- 4121 neinvestiční dotace MHMP 7 774 000
- 4121 kompenzace za skládku / na školy v přír. / 500 000
celkem dotace MHMP 10 274 000

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

Nevyčerpané prostředky z půjčky MHMP                                      
31 123 700

Příjmy celkem 42 862 700

Výdaje rozpočtu (v Kč):

Neinvestiční výdaje

Kap. 2 městská infrastruktura  

3722  5169 odvoz odpadů 200 000
veřejná zeleň
5171 opravy a údržba - veřejná zeleň 300 000

komise životního prostředí 30 000
celkem kap. 02 530 000

Kap. 3 doprava   

2212  5171 opravy udržování 250 000
2212  5169 zimní údržba komunikací 50 000
celkem kap. 03 300 000

Kap. 4 školství

3113 příspěvková organizace ZŠ 1 600 000
3111 příspěvková organizace MŠ

/Protilehlá/ 850 000
3111 příspěvková organizace MŠ

/Bílenecké nám./ 655 000
3143  5179 školská a sportovní komise 120 000
3144  5331 školy v přírodě 500 000
celkem kap. 4 3 725 000

Kap. 5 sociální věci  

3429  5179 sociální a kulturní komise 160 000
3429  5179 Chabry 735 let 50 000
3429  5229 příspěvky na činnost zájm. sdružením (dary) 50 000
celkem kap. 5 260 000

Kap. 6 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 20 000
3314  5139 materiál 5 000
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 10 000
celkem knihovna 384 000
kulturní dům
3319  5164 nájem 2 000
3421  5171 dětská hřiště údržba 10 000
celkem kap. 6 396 000

Kap. 8 pohřebnictví                                                                       

3632  5011 platy zaměstnanců 150 000
3632  5031 odvody soc. zabezp. 45 000
3632  5032 odvody zdravotní zabezp. 17 000
3632  5051 voda 3 000
3632  5154 elektrická energie 3 000
celkem kap. 08 218 000

Kap. 9 vnitřní správa a samospráva                                               

samospráva
6112  5023 odměny uvolněným a neuvolněným

členům zastupitelstva a komisím 900 000
6112  5162 telekomunikační služby 30 000
6112  5169 zpravodaj 160 000
6112  5175 repre fond 10 000
celkem samospráva 1 100 000

vnitřní správa
6171  5011 mzdy 2 100 000
6171  5021 dohody o provedení práce 180 000
6171  5031 pojistné na soc. zabezpečení 750 000
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  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 250 000
6171  5167 školení 30 000
6171  5169 nákup služeb /stravenky/ revize zařízení, servis 240 000
6171  5171 opravy a údržba 20 000
6171  5179 soc. fond zaměstnavatele 97 200
celkem vnitřní správa 4 432 200
celkem kap. 09 5 532 200

Kap. 10 všeobecná pokladní správa                                                 

6409  5169 výdaje na vánoční výzdobu 50 000
6409  5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000
6409  5901 rezerva 427 800
celkem kap.10 777 800

Neinvestiční výdaje za rok 2007 celkem 11 739 000

Investice:

M-centrum půjčka MHMP 31 123 700

Výdaje celkem 42 862 700

Rozpočet  hospodářské činnosti (v Kč):

Výnosy

Pronájmy: pozemků 450 000
bytových prostor 80 000
nebytových prostor 700 000
reklamní plochy 30 000
věcná břemena 100 000

prodej pozemků splátky 150 000
prodej pozemku a domu Bolebořská cca 2 000 000
úroky z účtu 20 000
______________________________________________________________
Celkem 3 530 000

Náklady

Opravy a údržba márnice 150 000
Opravy  pronajímaných prostor 200 000
Služby - mzdy a odvody 70 000
revize a prohlídky 60 000
materiál 20 000
pojištění budov 75 000
daň z příjmu 25% 738 000
zisk 2 217 000
______________________________________________________________
Celkem 3 530 000

Městská část Praha-Dolní Chabry
Schválený rozpočet na rok 2008
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Co se děje na stavbě?

Odvrácená strana.

Roste nám gabionová zeď.

Rezervní prostory nad ordinacemi.

Budoucí jeviště.

Že by nám konečně vysvitlo slunce?
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Letošního masopustu se sice nezúčastnila vždy originální rodina Rodrova, ale místo nich
vysoce zabodovala rodina Jírovcova s přáteli. Poprvé se na Chaberském masopustu
objevila maškara na chůdách. Maska, která každého upoutala a okouzlila, čněla nad
průvodem. Byl to více než dvoumetrový klaun, který jako marionetu vedl malého
Kašpárka. Dvojici doprovázela Pipi Dlouhá Punčocha.
Z dálných Kavčích hor přijeli do Chaber dva slavní běžkaři. Celou trasu masopustního
průvodu zajeli ve velmi dobrém čase, zvláště si pochvalovali občasné promazání skluznic
psím lejnem. V průvodu zaujala početná družina Indiánů a Indiánek, skupina tradičních
střapáčů, čarodějky s hady a netopýry. Až z Velkých Přílep přijeli dva mládenci - švarné
selky, v překrásných, 100 let starých krojích. Z Proseka přijeli hippies, z Pankráce přivezla
eskorta jednoho trestance. Průvodem se proplétalo mnoho hodných čertíků, jaro
přinášely květy havajských tanečnic z Pohádkové školičky. Letošní rok byl vůbec ve
znamení působivých klobouků a paruk - zástupkyně Sokola přivítala maškary ve velmi
zdařilém kloboučku. Do kroku i do tance hrál omlazený dechový orchestr ZUŠ Klapkova.
Všichni si libovali, jak se hudba krásně nese nad celým průvodem. Nejlepší taneční kreaci
masopustu předvedl na chůdách klaun s Pipi Punčochatou. 
Každý si odnesl něco z tomboly, děti si užily soutěží a her a všichni dobrého jídla a pití
(jen slivovice na promazávání nástrojů prý bylo málo). I mě se letošní masopust moc
líbil. Jen přemýšlím, jestli by vstupenkou na masopust neměl být alespoň jeden malý
koláček. Připadá mi samozřejmé, že každý rád na masopustu ochutná nějakou dobrotu,
kterou napekli jiní, ale co kdybychom sami také něco nabídli? A pokud nepečete
koláče, kupte třeba ošatku preclíků, uvidíte, jakou uděláte druhým i sobě radost.          

Hanka Řepková

Milí Chaberáčci,

dovolte mi poděkovat sponzorům letošního - větrného - MASOPUSTU. Uctivě
děkuji Vomáčkovům, Cukrárničce Na Pěšině, hospodám U Kulhánků, U Míšků
a U K.A.R.L.A. Poděkování též organizátorům akce, tj. Školské a sportovní
komisi, základní škole Spořická, MŠ Bílenecké náměstí a Sokolům. Speciální
poděkování za pomoc všem skvělým lidičkám ze SPCHŠ, Sůvičkám a Hance
Řepkové. Výraznými postavami - již tradičně - byly Jarda Vokáč, Zdeněk Šír,
Míla Hofman a nenapodobitelný principál Martin Cutych. Díky všem učitelům,
kteří pomohli dětem s nápady a výrobou masek. Díky za rodinné prostředí,
které poskytl K.A.R.E.L.
Nezapomeňme zdůraznit, že hlavní finanční (ale krásné) břímě této akce nese
ÚMČ Dolní Chabry prostřednictvím školské a sportovní komise.
A doufejme, že tomu tak bude i příští rok. MASOPUST k Chabrům patří! Jinak
za vše ať promluví fotografie Zdeňka Šíra. Pro mě je MASOPUST zkrátka
RADOST.

Alena Nigrinová, školská a sportovní komise
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Lucky 2007

Strašení se jako veselý podzimní svátek, navazující na
dávné keltské tradice v Chabrech ujalo. Protože
souhlasíme se sousedy, že by se měly připomínat hlavně
staročeské tradice, rozhodly jsme se, navázat na
myšlenku paní učitelky Králové a uspořádat obchůzky
Lucek. Ve středu 12.prosince, v předvečer svátku svaté
Lucie, jste v Chabrech mohli potkat skupinku bíle
oblečených děvčátek. Lucky recitovaly u sousedů
z blízkého okolí dojemný příběh o svaté Lucii a zamávaly
metličkou, aby připomněly předvánoční uklízení. Předaly
dárky a pospíchaly domů na teplý čaj. 
Možná Vás pár záběrů inspiruje a příští rok podpoříte
i Vy staré české zvyky a obyčeje. Těšíme se, že  kolem 13. 12.
bude v Chabrech bílo a veselo...               

Hanka, Jana, Lucie, Klára+Markéta
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
V listopadu a prosinci se děti s Vlasti-
vědným kroužkem vypravily na zážitkové
dílny do Vzdělávacího a kulturního centra
Židovského muzea a v lednu do Obecního
domu na výstavu obrázků Josefa Lady. Na
listopadové dílně Arje slaví Nový rok si
děti „početly“ v tóře a vytvořily novoroční
přání pro děti na celém světě. Nový rok
slaví Židé už na podzim - používají totiž
lunární kalendář. Kluci si zatroubili na
velký roh zvaný šofar. 

V prosinci se děti dozvěděly, jak se slaví Chanuka - svátek
světel, při němž se rozsvěcí osmiramenný svícen. Je to
svátek vzdáleně podobný našim Vánocům. Vyprávěli jsme si
o dávném zázraku i o tom, jak se židovské děti před dvěma
tisíci lety učily  písmena a čísla ve hře
s káčou, protože nesměly chodit do školy.
Zahráli jsme si hru s káčou, zazpívali
chanukovou písničku a zatančili.

Obrázky Josefa Lady (1887-1957) znají
všichni - děti i dospělí. Na retrospektivní
výstavě jsme si prohlédli výběr ze všech žánrů
Ladovy tvorby a připomněli dvojí výročí,
připadající na loňský prosinec - 120 let od
malířova narození a 50 let od jeho úmrtí. 

J. Zahradníková a H. Řepková

SOKOL ŽIJE NEJEN TĚLOCVIKEM, 
ALE I KULTUROU.

„Tak to bychom měli“ uzavřel spokojeně starosta jednoty konečnou kontrolu
příprav na ples. „Jenže“, pokračoval nesměle, „v návalu snažení jsme pozapomněli,
že už v minulých letech jsme byli součástí masopustního dění v obci a že bychom
neměli zůstat stranou ani letos“.“ To je sice pravda,“ ozvala se skupina pořadatelů
s argumentem, že ve chvíli, kdy dochází k časové kolizi (masopustní průvod se konal
jenom několik hodin před začátkemplesu), má vlastní velká akce prioritu. A tak
dále, a tak dále.

Po probrání všech pro a proti však zvítězil tradiční sokolský konstruktivní přístup
k věci, a to podle známé moudrosti „kdo chce, hledá způsoby“.

Takže - abychom to zkrátili - když se  v sobotu odpoledne ozvalo před sokolovnou 
„už jdou“ a náčelnice jednoty sestra Cechlová uvítala v masopustním přistrojení
čelo průvodu, mohla všem maskám nabídnout bohatě prostřené stoly
s nepřeberným množstvím sladkostí. A díky jejich vynikající kvalitě a ještě většímu
apetitu dětí se po nich jen zaprášilo!

Tož to byla jakási předehra k večernímu plesu. Ten začal přesně ve 20 hodin, ale
první hosté přicházeli již krátce po 18. hodině. A mezi začátkem a hodinou 21. byl
sál již zaplněn cca dvěma sty návštěvníků. 

Všichni kdo přišli, pak prožili večer naplněný obyčejným lidstvím, obyčejnou až
rozvernou - ale vždy kultivovanou - radostí a pohodou. K tomu  přispěla vynikající
kapela TONIK a také vystoupení světově proslulého folklorního souboru
Vycpálkovců. Tímto amatérským souborem s profesionální úrovní prošly za šedesát
let jeho existence stovky mladých lidí. Tančí, zpívají a mají vlastní kapelu. Jsou milí,
usměvaví a bezelstní - máme je rádi - jsou naši!

Kulturní úroveň plesu byla zvýrazněna nejen tradičně kvalitním občerstvením
a rozmanitostí nápojového sortimentu, ale i zrenovovaným prostorem vstupního
předsálí i kuchyně a výčepu.
Co ještě dodat? Když se návštěvníci po ukončení plesu rozcházeli, vyznačovaly se

jejich tváře i pohledy radostným uspokojením......

Miroslav Vítězník

Jak lépe najít práci?

Síť mateřských center nabízí všem, kteří hledají
zaměstnání a mají zájem pro svoji úspěšnost na trhu
práci věnovat čas a zlepšit si své dovednosti a schopnosti,
účast na projektu „Sdílené úvazky jako nástroj aktivní
politiky zaměstnanosti“.
Nabízíme:

• kurz „Zaměstnání - jak začít a jak pokračovat?“
• kurz „Jak získat částečný úvazek?“
• kurz „Základy práce na PC“
• Jazykový kurz
• Rekvalifikační kurzy
• individuální poradenství

Cílem kurzů je rozvíjet osobnostní a profesní předpoklady
účastníku a tím zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce.

Další informace: 
Jana Šenbauerová 

jana.senbauerova@materska-centra.cz 
tel.: 224 826 585

Náčelnice Cechlová 
vítá masopustní průvod 
před sokolovnou.

Děti si pochutnaly.
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ZÁPIS
Učím v chaberské škole páťáky. Takový páťák, to už je ostřílený
školák. Stačí jen mrknout a už ví, co má dělat. Opravdu se
vyplatí pečlivě si svoje žáky v první třídě vypiplat. Ale je to
práce! A tak mi bylo před zápisem trochu líto, že ty moje
páťáky opouštím a čeká mě to piplání zase znovu. Pak přišel
zápis a já jsem si mohla s budoucími prvňáčky hodinu povídat,
kreslit, hrát si na „Macha a Šebestovou“ a čarovat s kouzelným
sluchátkem. S radostí jsem zjistila, že se na ty moudré šestileté
hlavičky těším. Čeká nás hodně práce, ale je opravdu fajn být
u toho, když děti začnou číst, psát a počítat. Je prima vidět, jak
se z dětí stanou opravdoví školáci, kteří stojí na začátku velké
životní cesty. Všem budoucím prvňáčkům, rodičům i nám,
učitelům, přeji na této cestě hodně úspěchů a radosti. 
P.S. Moc se těším.

Lída Mašátová (paní učitelka)

BOWLING

Celé pololetí jsme
v hodinách TV pilně
trénovaly a plnily
úkoly, které si na nás
vymyslela paní uči-
telka Pavla. Odměna
ale stála za to!
Poslední hodinu jsme
byly na bowlingu
a fakt jsme si to
užily… 

dívky ze 6. a 7. třídy
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MASOPUST OČIMA INDIÁNŮ
V sobotu 26. ledna byl Masopust. Šlo se od školy až k restauraci Karel. Bylo to
SUPER! Naše třída šla za Indiány. Bylo tam hodně hezkých masek, např.: čerti,
bobři, běžkaři MP 3 přehrávač a spousta dalších masek. Masopustní průvod
vedla kapela a pan zástupce, který šel za principála. Také tam bylo dobré
občerstvení. Byl to prostě Masopust, jak má být.

Lukáš Vích, 4. A

Masopust se mi zdál jako dost
povedená akce. Průvod vedl ze
školního hřiště a končil na
náměstíčku před restaurací
Karel. Bylo tam spoustu zají-
mavých masek.
A samozřejmě muzika, která
hrála samé hezké písničky.
Bylo tam hodně dobrot. No
prostě super Masopust. 

Danielka Frantíková, 4. A

2. B V ALBRECHTICÍCH
Prodloužený víkend 2. B počátkem roku v Albrechticích,
spolu s asi 20 rodiči, byl původně deklarován jako nevinný
„lyžařský zájezd“. Co nás však ve skutečnosti čekalo?

Několik aut uvízlých již cestou na chatu, romantický penzionek
s téměř poloviční kapacitou oproti skutečnému počtu účastníků,
slunečno, polojasno, zataženo, mlha, vítr, dvoudenní diskuse
o zasedacím pořádku v jídelně a o přesné hodině podávání
jednotlivých jídel, tři velmi příjemné večery s rodiči, kteří zrovna
v tu chvíli nezvraceli, střevní viróza pronikající celou výpravou
bez ohledu na věk a pohlaví, úžasná lyžařská školička pro děti
pod vedením lyžařsky zdatnějších rodičů, pro ostatní dostatek
možností vyřádit se na svahu přesně přiměřeném věku dětí, pro
pár podivínů dokonce i běžkařská stopa po jizerské magistrále,
desítky dětských sporů každý den, desítky dětských objevů,
vítězství a radostí každý den, spousta buchet a různých dalších
přivezených sladkostí, řízečky se salátem, jedna oslava
narozenin, velký lyžařský závod se spoustou medailových
umístění ve čtyřech disciplínách (jako např. „ukázat na svahu
radost z lyžování“), hodnotné ceny pro medailisty, večerní
korálkování, nejrůznější společenské hry, ale také nezbytné
řádění, 40 lyžařů vypravujících se najednou na svah v chodbě
dimenzované na 5 osob, vzájemná debata mezi dětmi asi tak na
úrovni 120 decibelů, několik ztracených rukavic, přehlídka
ladných pohybů na skokánku, rozbité boby, večerní přehlídky
nápojů všech barev a nejrůznějšího složení, srnka poskakující
přímo za okny penzionu, překvapivá samostatnost dětí, občas
překvapivá nesamostatnost dětí, 15 odpočinutých tatínků, kteří
vyslali jenom zbytek rodiny, viditelné lyžařské pokroky,
a spousty dalších zážitků všech zúčastněných. Stručně řečeno -
kdo nebyl, prohloupil… Za všechny zúčastněné ještě jednou
obrovský dík hlavní organizátorce Evě Černíkové!

Jiří Šmíd, Petra Šmídová

ŠKOLA MLADÝCH 
ARCHEOLOGŮ

16. listopadu 2007 jsme
byli v Muzeu hlavního měs-
ta Prahy ve Škole mladých
archeologů. Program byl
rozdělen na pět částí. První
byla přednáška o archeolo-
gii. Pak následovalo skládání
nádob z rozbitých střepů,
potom jsme zkoušeli drtit
obilí na pravěkých drtidlech.
Také jsme určovali období
a kulturu, ze které pravěké
nádoby pochází.  Pak jsme
zakreslovali „nalezenou“
kostru na milimetrový pa-
pír, jako to dělají opravdoví
archeologové. Bylo to super!!!

Jan Tovaryš, 4. A
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BITVA SE ŠVÉDY V CHABRECH 
V sobotu 15.12. bylo kolem chaberského kostela živo. Poflakovala se tu banda švédských vojáků, snažili se plenit obec, což si místní sedláci
nemohli nechat líbit. Strhla se bitva, byl vypálen kostel, ukradena bible. Zdá se vám to neuvěřitelné? Pravda to je, ale raději pěkně popořadě. 
Na počátku podzimu 2007 začalo vznikat Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Za pomoci dobrovolníků zorganizovalo
při příležitosti jubilea 340 let od znovuvzkříšení chaberského kostela Stětí sv. Jana Křtitele, poničeného během 30ti leté války, volnou
rekonstrukci tehdejších událostí. (Kostel byl vypleněn Švédy v roce 1639 a téměř 30 let stál v troskách, až ho samotní obyvatelé Chaber opět
obnovili bez pomoci vrchnosti a slavnostně otevřeli 15. prosince 1667) 
Na této akci se kromě členů sdružení, kteří zajišťovali celkový program a již vánočně vyzdobili kostel, podílela i spousta ochotných nadšenců.
Šermíři z řad Mladých ochránců přírody - Sův a jejich přátel připravovali scénář bitvy a loudili po babičkách staré oblečení na kostýmy. Žáci
osmé třídy namalovali nádhernou kulisu hořícího kostela a v družině děti tvořily vánoční ozdoby na stromeček.
Po poledni zazněly z kostela varovné zvony a Švédové se vrhli na chaberský lid, vyzbrojený pouze vidlemi a cepy. Ti si nenechali líbit, že by je měli
Švédové okrádat, bránili se statečně, ale nakonec byli poraženi. Naštěstí se jim podařilo nepozorovaně zachránit alespoň chaberskou bibli. Celý děj
slovem provázel Mgr. Jakub Synecký. Odměnou všem účinkujícím byl nadšený potlesk diváků. Původně zamýšlení profesionální šermíři se zúčastnit
nemohli, a tak celá tíha souboje byla na bedrech Chaberáků a jejich přátel pod vedením Radky Horčíkové, kteří švédské boje s nadšením sehráli. 
Za kostelem byly pro děti připraveny středověké soutěže s odměnami, na které přispěla obec. Uvnitř pokračoval program se slovem děkana Prokopa
a historika Mgr. Jakuba Syneckého. Vánočně nás svým zpěvem naladila Camera Chabra, zahrál Pražský hradčanský orchestr, na příčnou flétnu Eva
Manderlová s klávesovým doprovodem pana Fojtíka. Celým programem provázela Jana Snížková. V zimním podvečeru se přítmím svatostánku nesly tóny
irské hudby skupiny Cain da Breth, kterou jsme se s touto akcí rozloučili. V místním hostinci U Míšků jsme se zaslouženě  občerstvili pečeným krocanem.
Co dodat. Byla to vydařená akce, kterou připravili členové nového občanského sdružení, o kterém se brzy dočtete více a které bude vždy
vděčné za vaši spolupráci. Pokud vám také osud chaberských památek není lhostejný - zaslouží si naši pozornost a pomoc. Hudba kostelu
opravdu „sluší“ a určitě budou další koncerty brzy následovat. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem účinkujícím a těm, kteří
přiložili ruku k dílu, bez nároku na odměnu. 
K tomuto slavnostnímu dni byl vydán pohled kostela a brožurka o něm. Jako kdysi naši dávní předkové, tak i my dnes chceme ochránit naší
nejstarší historickou památku v obci před postupným úpadkem a zánikem.

Na vaši návštěvu na dalších akcích se těší občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech.
Katka Hanáková, Jana Snížková 

Dětské centrum

- kurzy pro děti od narození do 7let
- večerní cvičení pro ženy a dívky

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

Velikonoční dílna 
9. 3. od 15.30

Stále probíhají zápisy na volná místa!
aktuální nabídka kurzů na 
www.pod-smrkem.cz

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vás touto
cestou informovali, že na základě
pozměňovacího návrhu ČSSD, které
není lhostejný stav vodohospodářské
infrastruktury v Dolních Chabrech,
byl na listopadovém Zastupitelstvu
Hlavního města Prahy rozpočet na
technickou vybavenost MČ Praha
Dolní Chabry pro rok 2008 navýšen na
15 mil. Kč. 
ČSSD se v Praze 8 pravidelně schází na
svém sekretariátu v Zenklově ulici
v Libni. Přijďte nás navštívit se svými
podněty týkajícími se komunální
politiky.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Obvodní výkonný výbor ČSSD
Zenklova 27

180 00  Praha 8 - Libeň
E-mail: ovv.p8@cssd.cz

Telefon: +420 721 029 892
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Mezinárodní den průvodců
V rámci mezinárodního dne průvodců
cestovního ruchu pořádají pražští průvodci
pro širokou veřejnost v sobotu 23. 2. 2008
prohlídky Hradčan a Malé Strany.
Sraz účastníků je v 13:45 hodin před Marti-
nickým palácem na Hradčanském náměstí.
Bližší informace a trasy prohlídek nalezne-
te na webových stránkách pořadatele:
www.asociacepruvodcu.cz 
Tato propagační akce seznamující veřej-
nost s prací turistických průvodců se koná
každoročně po celém světě. Průvodci
nabízí pražským školám celý následující
týden bezplatné prohlídky města s výkla-
dem v češtině nebo cizím jazyce. Prohlídku
pro školy je nutné předem objednat
emailem na adrese:          

asociacepruvodcu@seznam.cz
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ČERTOVSKÁ JÍZDA
Ospalé, lednové ráno, příliš časně na to, než aby se chtělo z teplé postýlky ven. A přece. Vidina zasněžených plání v Bedřichově udělala své.
Přemohla jsem se a ještě jsem vzburcovala celou  rodinu. Tak, snídejte ospalci. Aspoň trochu čaje. Tak rychle, poberte lyže, baťohy a vykročte
k radnici . Je  7 h ráno, 19.1.2008. No, sláva, nejsme sami. Na chodníku přešlapují další výletníci. Autobus nás spolkl a my se necháme kolíbat.
Za necelé 2 h jsme Bedřichově na parkovišti. No, to je ale smůla, prší. Snad to nějak přežijeme. A zatímco diskutujeme, co podniknout, oblaka
se umoudřila a je po dešti. Jen hustá mlha se  valí údolím. Nevadí, už šplháme do kopce,  ke sjezdovce. Je to bezva. Vleky jezdí, sněhu je dost
a lyžařů tak akorát. A tak se lyžuje a lyžuje a nadšení nebere konce. A my, co nelyžujeme, fotíme a děláme zásobovače. Ale i to unaví.
Z hospody Čertova huť se line opravdu pekelně svůdná vůně pokrmů. Za chvíli už sedíme uvnitř, u velkého stolu. Čaj, grog, sklenka vína
a skvělé domácí jídlo je to, co potřebujeme. Z trámu na nás hledí malí plyšoví čertíci a v Čertově huti je příjemné teplo. Nálada stoupá
a čertovská jízda začíná…. 

Sylvia Šírová
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NA SLOVÍČKO s …
Vladimírem PŘÁDOU
chaberským  starousedlíkem

Zástupci „nás - naplavenin
chaberských“ se zeptají: Kdo je
pan Přáda? Já už to zjistila!
Milý, klidný, usměvaný pán
s jiskrou v oku, co rád maluje
a má rád Chabry, kde žije už
přes 70 let.
Ale pozor, žádný stařeček.
Chlap plný elánu, především
výtvarného. Teď například na-
maloval dva obrazy, které se
rozhodl, že věnuje Chabrům,
konkrétně novému M-centru.

Co Vás k tomu vedlo?
Paní Jenka Doušová restauruje rámy
a dva mi dala, ať něco namaluju a pak je
darujeme obci.
Tak jsem chtěl namalovat něco typicky
chaberského. „Hradčany“ Chaber jsou
kostel a taky statek U Prušáků (bývalý
Slunečný dvůr). Nakonec jsem zvolil
jako téma „bránu ke kostelu“ a „pohled
na horu Říp“. Mé kresby jsou pod vlivem
Otakara Nejedlého a jeho dramatického
pojetí krajiny. Ke ztvárnění obou obrazů
mi pomohly fotografie, rád fotím. Jinak
jsem původně reklamní grafik. No a celý
život rád maluju. 
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se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky
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Příští uzávěrka 27.  3.  2008 do 18 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

Kromě krajiny občas zkusím nějakou modernu. Jestli kreslím ženy? (Poznámka: v bytě p. Přády lze najít
obrázky krásných žen). V mládí ano, jednu obzvlášť krásnou jsme s kamarády přepláceli ze svého
stipendia, aby nám stála modelem. (Tenkrát asi za 70 Kčs).

Jaká byla Vaše minulost?
Náš rod Přádů je v Chabrech zakořeněn již
přes 300 let. Dokonce vlastním pár
dokumentů od Fr. Josefa! (Nějaké staré kupní
smlouvy apod.). Moje maminka byla učitelka.
Otec stavař, politicky nadšený po válce a poté
zklamán vývojem u nás, vystoupil v r. 1948
z KSČ. Celý život chodil s nálepkou „ten, který
opustil stranu v nejtěžší době“. Jinak je
pravda, že Chabry byly po válce plné
komunistů, především dělnických profesí. Já
jsem prožil pestrý život díky tomu, že jsem
pod hlavičkou Svazu výtvarných umělců
navrhoval a realizoval různé výtvarné
a průmyslové výstavy. Takové skryté podni-
kání v socialismu, bohužel příjmy z něj se mi
nezapočítávaly do důchodu. Ve stálém pra-
covním poměru jsem dělal po různu grafika.
V Chabrech jsem si také jednu dobu přivy-
dělával jako správce skládky.

A pak jsme si s p. Přádou prohlíželi jeho obrazy a fotky. Dozvěděla jsem se při tom další
zajímavosti, například to, že rodina Malých věnovala kostelu krásný, křišťálový lustr.
Kolem r. 1973 (rekonstrukce kostela) zmizel lustr neznámo kam, stejně jako Křížová cesta. 

Rozloučili jsme se na zahradě Přádových. Zaujala mě tam podivná halda igelitů
neurčitého obsahu. Pan Přáda pod igelity pěstuje fíky! Kromě krásných obrazů další
důkaz, že pan Přáda je velmi zajímavý Chaberák. Jen více takových BAREVNÝCH lidiček
kolem nás.

Alena Nigrinovápl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Chabry Prosinec  7.2.2008 9:10  Stránka 12


